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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi CXXVII.
törvény
a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl*
Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a
következõ törvényt alkotja:
ELSÕ RÉSZ

2006/160/1. szám

gatási elõirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, elõirányzat-csoportok
és kiemelt elõirányzatok szerinti részletezését e törvény
1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A központi költségvetés mérlegét az Országgyûlés
az e törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § Az Országgyûlés felhatalmazza a pénzügyminisztert,
hogy a központi költségvetés 2007. évi hiányát finanszírozza,
a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását biztosítsa és a központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
Kincstár) által kezelt követeléseit kezelje.

Második Fejezet

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSE

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYES
ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,
TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Elsõ Fejezet

A központi költségvetés tartalék-elõirányzatai

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK
ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY
MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

4. § (1) Céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi kifizetések
jogcím-csoporton
a) a központi költségvetési szerveknél – ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési
rendben gazdálkodó intézményeket és a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is – a feladatok változásával,
a szervezetek, szervezetrendszerek korszerûsítésével, a
feladatellátás ésszerûsítésével megvalósuló, kiadás- és
költségvetési támogatás-megtakarítást eredményezõ létszámcsökkentések személyi kifizetéseinek,
b) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselõ és hivatásos állományú nemzeti szakértõk számára
külön kormányrendeletben meghatározott kiadások,
c) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok
területi és helyi szerveinél a diplomás pályakezdõ fiatalok
munkatapasztalat-szerzése támogatásának,
d) a fõtisztviselõk, a központi tisztek illetményének,
valamint
e) a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések,
f) a száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú – 2006. december 31-én – közhasznú- vagy
gazdasági társasági formában mûködõ aktív fekvõbeteg
szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók feladatellátása racionálisabb megszervezése érdekében történõ létszámcsökkentések 2007. évben esedékessé váló személyi
kifizetéseinek
részbeni, illetõleg teljes fedezetére. A többlettámogatás
igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapítá-

1. § (1) Az Országgyûlés a központi költségvetés
2007. évi
a) bevételi fõösszegét 6 669 545,1 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 8 326 030,7 millió forintban,
c) hiányát 1 656 485,6 millió forintban
állapítja meg.
(2) A Kormány az Áht. 52. § (1) bekezdése szerinti határidõkre olyan éves költségvetési törvényjavaslatokat köteles az Országgyûlés elé terjeszteni, amely összhangban
van azzal a feltételezéssel, hogy a (3) bekezdés szerinti
maastrichti elsõdleges egyenlegmutató a bruttó hazai termék arányában eléri az alábbi értékeket:
a) 2008-ban 0,0%,
b) 2009-ben 0,9%,
c) 2010-ben 1,1%.
(3) E törvény alkalmazásában maastrichti elsõdleges
egyenlegmutató az Áht. 116. §-a (2) bekezdésének 2. pontja szerinti mutató.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási
és bevételi fõösszegek, valamint a központi költségvetési
szervek és a fejezeti kezelésû elõirányzatok saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott költségvetési támo-

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 21-i ülésnapján fogadta el.
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sának, folyósításának, elszámolásának, a felhasználás ellenõrzésének szabályait az a)–d), f) pontok tekintetében a
Kormány rendeletben állapítja meg, az e) pont vonatkozásában külön törvényben foglaltak az irányadók. Az f) pont
alatti személyi kör esetében a személyi kifizetésekhez
adott költségvetési hozzájárulás nem haladhatja meg azt a
mértéket, amely a szervezetet az elbocsátásra tekintettel
akkor terhelné, ha arra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alkalmazásával kerülne
sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék terhére a Kormány engedélyével támogathatók a 2006–2007. évben elrendelt szervezeti és egyéb intézkedésekkel összefüggõ
személyi kifizetések a költségvetési szerv tervezettõl eltérõ fizetési kötelezettsége esetén.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében
megjelölt kifizetésekre igényt nyújthatnak be azon központi költségvetési szervek is, amelyek kiadási elõirányzatát teljes egészében a saját bevételük fedezi.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt elõirányzat terhére támogathatók a közszolgálati média részvénytársaságok létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri személyi kifizetések, melynek feltételeit a Kormány rendeletben állapítja
meg.
(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az (1) bekezdés szerinti céltartalék elõirányzatból átcsoportosítson a
IX. A helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. Központosított elõirányzatok cím 5. számú mellékletben szereplõ 9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatása jogcímre, amennyiben e jogcímen rendelkezésre álló elõirányzat már felhasználásra
került.
(6) Az (1)–(4) bekezdés szerinti támogatási igények jogosságát elbíráló és annak szabályszerû felhasználását ellenõrzõ állami szerv a létszámcsökkentéssel érintett személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével
kapcsolatos alábbi személyes adatait teljes körûen megismerheti és kezelheti:
a) név, anyja neve, születési név,
b) születési hely, születési idõ,
c) a munkaviszony megszûnés/megszüntetés jogcíme,
d) szolgálati és közszolgálati idõ,
e) besorolás és munkakör megnevezése,
f) a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszûnésének idõpontja,
g) a munkavégzés alóli felmentés kezdõ és záró idõpontja,
h) a foglakoztatási jogviszony megszûnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó adatok (felmentés és végkielégítés összege),
i) a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb
adatok (pl. a felmentés indokául szolgáló adatok, egyéb a
munkaviszonnyal kapcsolatos kódok).
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(7) A (6) bekezdés szerinti személyes adatokat az igényeket elbíráló és ellenõrzõ szervezet a támogatási döntést
követõ öt év elteltével köteles oly módon megsemmisíteni,
hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.
5. § A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak munkateljesítményeinek elismerésére céltartalék szolgál a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím,
2. Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret
jogcím-csoporton. A keret felhasználásának teljesítményelv-érvényesítésen alapuló szempontjait, a támogatásban
részesíthetõ költségvetési szervek körét, az igénylés feltételeit a Kormány állapítja meg.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal
kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt.
(a továbbiakban: ÁPV Zrt.) 2007. évben a hozzá tartozó
állami vagyon értékesítésének és kezelésének bevételeit az
e törvény 15. számú mellékletében részletezett kiadásokra
fordíthatja. Az e kiadási elõirányzatok teljesítése után
fennmaradó bevételeknek a záró pénzkészletet meghaladó
részébõl a privatizációért felelõs miniszter által meghatározott összeget fordíthatja az ÁPV Zrt. a privatizációs tartalék növelésére, az ezen felüli részt be kell fizetni a központi költségvetésbe. Az ÁPV Zrt. záró pénzkészletét a
privatizációért felelõs miniszter határozza meg, a záró
pénzkészlet összege legfeljebb 25 000 millió forint lehet.
(2) A 2007. évben az ÁPV Zrt. hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra nem jogosult.
(3) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) 23. §-ának (2) bekezdése szerinti privatizációs tartalék a következõ célokra használható fel:
a) jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések;
b) kezességvállalásból – ideértve a készfizetõ kezességet is –, illetve az átvállalt tartozásokból eredõ kifizetések;
c) konszernfelelõsség alapján történõ kifizetések;
d) elvont vagyontárgyak után beálló kezesi felelõsség
rendezése;
e) szerzõdéses kapcsolaton alapuló tartozások kiegyenlítése;
f) a belterületi föld ellenértéke alapján, alapítói jogon, a
volt szovjet ingatlanok értékesítése kapcsán az önkormányzatokat megilletõ kifizetések;
g) a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok
átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvény alapján átalakuló társaságoknak a privatizáció után visszautalandó
20%-os részesedésigények (Privatizációs Ellenérték Hányad);
h) a villamosipari dolgozókkal az energiaszektor privatizációja kapcsán kötött megállapodás teljesítése;
i) a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos kifizetések;
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j) a „reverzális levelek” alapján történõ kifizetések;
k) a gázközmûvekkel kapcsolatos önkormányzati igények rendezése;
l) az a)–k) pontban szereplõ feladatok végrehajtásával
kapcsolatos ráfordítások.
(4) A privatizációs tartalék záró pénzkészlete nem lehet
kevesebb 10 000 millió forintnál.
(5) A privatizációért felelõs miniszter jóváhagyásával a
15. számú melléklet I/1/a) pontja szerinti elõirányzata legfeljebb 1000 millió forinttal túlléphetõ.
(6) A privatizációért felelõs miniszter hozzájárulásával
az ÁPV Zrt. a 15. számú melléklet egyes elõirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre a kormányzati szektor
hiányát érintõ, illetve a kormányzati szektor hiányát nem
érintõ kiadási csoportokon belül.
(7) A 15. számú melléklet I/1/c) és II/1. pontjai szerinti
elõirányzatok esetében az ÁPV Zrt. egyedi, 1000 millió
forint feletti döntéseihez a Kormány egyedi jóváhagyása
szükséges.
(8) A 15. számú melléklet I/1/a) pontja szerinti elõirányzata terhére számolandó el az ÁPV Zrt. által kibocsátott kötvény kamatának fedezete.
(9) Az ÁPV Zrt. állami vagyon utáni részesedésként
osztalékbevételeivel megegyezõ összegû befizetést teljesít
a központi költségvetésbe.
(10) A Priv. tv. hatálya alá, de nem az ÁPV Zrt. hozzárendelt vagyonába tartozó társaságokban az állami részesedés után 2007. évben kifizetésre kerülõ osztalék és az állami vagyon más hozadéka, valamint az e társaságok értékesítésébõl származó bevételnek a privatizáció költségeivel csökkentett része a központi költségvetést illeti meg.
(11) Az ÁPV Zrt. pénzbeli térítés nélkül átadja a
MAFILM Zrt. részvényeit, valamint a Magyar Filmlaboratórium Kft. üzletrészét a Magyar Mozgókép Közalapítvány részére. A vagyonátadás részletes feltételeit a Kormány határozza meg.
7. § Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy
az ÁPV Zrt. tárgyi eszközeinek és készleteinek nemzetközi segélyezés céljára történõ, térítésmentes felhasználásáról eseti döntést hozzon.
8. § (1) 2007. év során a Nemzeti Autópálya Zrt. és az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. az Áht. 100. §-ának (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi mûveletek végzésére 5000,0
millió forint összeghatárig a pénzügyminiszter és a gazdasági
és közlekedési miniszter együttes jóváhagyásával jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben szereplõ gazdasági társaságok
2007. január 1-je után keletkezõ adósságállománya a Kormány jóváhagyásával haladhatja meg az 5000,0 millió forintot.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti korlátozások mindaddig vonatkoznak e gazdasági társaságokra amíg többségi
állami tulajdonban vannak.
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9. § (1) A helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelezõ, amennyiben
az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 20 millió forintot
meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, valamint
a helyi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb összeget is meghatározhat.
(2) Az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegû követelés értékhatára
100 000 forint.
(3) Az Áht. 109/A. §-ának (6) bekezdésében meghatározott bruttó értékhatár 20,0 millió forint.
10. § (1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) és a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévõ kincstári vagyon értékesítésébõl, továbbá a
KVI vagyonkezelésében lévõ kincstári vagyon hasznosításából származó bevétel a központi költségvetés központosított bevételét képezi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevétel összegébõl a KVI legalább 7220,5 millió forintot a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 9. cím, 2. Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás alcím kiadásainak fedezetére fordíthat, a
pénzügyminiszter által meghatározott feltételek és ütemezés szerint.
(3) A kincstári vagyonért felelõs miniszter egyedi hozzájárulása alapján a kormányzati elhelyezési feladatokkal
összefüggésben értékesített kincstári vagyon teljes bevétele – elsõdlegesen – az elhelyezési feladatok teljesítésére,
valamint a KVI törvényben meghatározott állami feladatainak ellátására fordítható.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésû
elõirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések
11. § (1) A központi költségvetési szervek – a (3) és (5) bekezdésekben megjelölt szervek kivételével – a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyévben ténylegesen befolyó
bevételeiknek 95%-át használhatják fel. A fennmaradó 5% –
kincstári vagyon utáni részesedés címén – a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve a felsõoktatási intézményeket, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézetet, az Országos Mentõszolgálatot, az Országos Vérellátó Szolgálatot, az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálatot, valamint a költségvetési rendben
gazdálkodó kutatóintézeteket, amelyek ezen összeget felújításra kötelesek fordítani.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következõk:
a) áru és készlet értékesítésének bevétele, kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, a mezõgazdasági
termékek értékesítési bevételeit, a büntetés-végrehajtási
intézetekben fogva tartottak foglalkoztatásával elõállított
áru és készletértékesítés bevételeit;
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b) szolgáltatások ellenértéke, kivéve a költségvetési
szervek által nyereség nélkül továbbszámlázott, továbbá a
büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartottak foglalkoztatásával végzett szolgáltatás ellenértékeit;
c) bérleti és lízingdíj bevételek, kivéve a külföldön mûködõ állami képviseletek bérleti díj bevételeit, valamint a
KVI-nek a kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással
összefüggésben keletkezett bevételeit.
(3) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
1665,3 millió forintot, a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal 264,1 millió forintot, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 7364,1 millió forintot, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság 135,5 millió forintot, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium 490,0 millió forintot köteles
2007. évben befizetni a bevételeibõl a pénzügyminiszter
által jóváhagyott ütemezési terv szerint a központi költségvetés részére, melyek esedékessége az elsõ három negyedév vonatkozásában a negyedévet követõ hó 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.
(4) A Nemzeti Hírközlési Hatóság 5616,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés
javára, beleértve a frekvenciahasználati díjakból származó
bevételeket is február 20-tól június 20-ig 300,0 millió forint havi egyenlõ részletekben, továbbá július 20-tól december 10-ig, valamint december 20-ig 588,0 millió forint
egyenlõ részletekben.
(5) A Magyar Energia Hivatal 598,9 millió forintot köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idõpontra.
(6) A Magyar Szabadalmi Hivatal 502,9 millió forintot
köteles befizetni a bevételeibõl a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idõpontra.
(7) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a földhivatalok
1707,9 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikbõl a
központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további
1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idõpontra.
(8) Ha a gazdasági és közlekedési miniszter felügyelete
alá tartozó, a (3) bekezdésben említett költségvetési szervek a befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a
hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell képezni, és a befizetést legkésõbb 2007. december 20-ig rendezni kell. A fejezeti egyensúlyi tartalék terhére a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörében a befizetési kötelezettség nem
rendezhetõ.
12. § (1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Ftv.) 129. §-ának (3) bekezdése
szerinti, egy fõre megállapított hallgatói normatíva
116 500 Ft/év, a doktori képzésben részt vevõk egy fõre
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megállapított támogatási normatívája 1 092 600 Ft/év, a
köztársasági ösztöndíjban részesülõk normatívája
335 000 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés normatívája
116 500 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája
60 000 Ft/év, a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a
sport és kulturális tevékenység normatívája 11 650 Ft/év.
(2) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 44. §-ának (1) bekezdése szerinti,
a Rendõrtiszti Fõiskola nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 284 350 Ft/fõ/év.
(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári
munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye
416 500 forint.
(4) A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
10/A. §-ában meghatározott Széchenyi István Ösztöndíj
havi összege egyetemi docens (tudományos fõmunkatárs)
esetében a (3) bekezdésben megállapított összeg 30%-a,
fõiskolai tanár esetében a (3) bekezdésben megállapított
összeg 25%-a, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj
havi összege oktató, illetve kutató esetében a (3) bekezdésben meghatározott összeg 20%-a, nem oktató esetében a
(3) bekezdésben megállapított összeg 70%-a.
(5) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege
113 200 forint.
(6) Az Ftv. 123. § (2) bekezdése szerinti, a felsõoktatási
intézmények által igénybe vehetõ hitelkeret 2007. évben
1000 millió Ft.
13. § (1) A központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási
feladatokra az e törvény 3. számú melléklet 15.,
16.1–16.10., 17. pontjában, az 5. számú melléklet 6., 15.,
16., 18., 20., 23. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet
I. részének 1. és 3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival
azonos jogcímeken és feltételek mellett normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg.
(2) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények gyakorló intézményei esetén a
3. számú melléklet 15., 16.1–16.8., és 16.10. pontja szerinti jogcímek tekintetében a normatív hozzájárulások
kétszerese jár.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyakorló intézményekben a
tanterv közismereti tantárgyainak és az ahhoz kapcsolódó
tanórán kívüli iskolai tevékenységnek, valamint az óvodai
nevelési, a készség- és képességfejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységeknek legalább 70%-ában a hallgatók gyakorlati felkészítése történjék, továbbá az intézményi tanítási, illetve az óvodai foglalkozási idõkeret 25%-át
gyakorló iskolai, óvodai feladatokra fordítsák. Amennyi-
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ben a feladatok számosságának és az éves idõkeretnek az
elõzõekben meghatározott %-os mértékét nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelõen arányosan kell megállapítani.
(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti központi költségvetési
szerv a létszámjelentésben szereplõ feladatmutatók alapján az intézményi költségvetésben meglévõ és az (1) bekezdésben meghatározott normatíva alapján járó támogatás különbözetét a felügyeletét ellátó szervtõl igényelheti.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján
dokumentált feladatmutatók szerint jogosult a normatív
hozzájárulás és támogatás igénybevételére.
(6) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott közoktatási
célú normatív hozzájárulások és támogatás elszámolása a
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény elszámoltatása szerint, annak részeként történik.
14. § (1) Az 1. számú mellékletben a Központosított bevételek címen szereplõ elõirányzatok a központi költségvetés központosított bevételeit képezik.
(2) A központosított bevételi elõirányzatok beszedéséért
– ha törvény másként nem rendelkezik – az adott fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje tartozik felelõsséggel.
(3) A XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet,12. cím. 26–29. alcímhez tartozó jogcím-csoportok, jogcímek költségvetési támogatási elõirányzatai
tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény
56. §-ának (2) bekezdése szerinti bevételeket.
(4) Az Ftv. 53. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
képzési hozzájárulás a felsõoktatási intézmények mindenkori éves költségvetésének bevételét képezi.

Harmadik Fejezet
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI
ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA
A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés
kapcsolatrendszere
A helyi önkormányzatok központi költségvetési
kapcsolatokból származó forrásai
15. § (1) Az Országgyûlés a helyi önkormányzatok, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának és
normatív részesedésû átengedett személyi jövedelemadójának (a továbbiakban: normatív hozzájárulások) jogcímeit és fajlagos összegeit az e törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
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(2) Az Országgyûlés felhasználási kötöttséggel járó
normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére az e
törvény 8. számú mellékletében meghatározott feltételek
szerint.
(3) A pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a normatív hozzájárulásokat és támogatásokat – az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kivételével – a helyi önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak az Áht. 64. §-a (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján önkormányzatonként és jogcímenként együttes rendeletben hirdeti ki az Áht.
64. §-ának (3) bekezdése szerint.
16. § (1) Az Országgyûlés – a 15. § (2) bekezdésében
meghatározottakon felül – további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:
a) központosított elõirányzatként az e törvény 5. számú
mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások által ellátandó feladatokra;
b) az önálló színházat fenntartó, illetve színházat vagy
színházi produkciót támogató helyi önkormányzatok részére az e törvény 7. számú mellékletében foglalt részletezés szerint;
c) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására,
ez utóbbinál a 2007. évi új induló beruházások támogatási
elõirányzatának
ca) 15%-a a régió lakónépességének arányában,
cb) 85%-a a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetû, a területfejlesztés kedvezményezett településeinek jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm.
rendeletben meghatározott kistérségek lakónépessége
alapján
kerül régiónként elosztásra e törvény 16. számú melléklete
szerint;
d) a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladataira.
Az elõirányzat a regionális fejlesztési tanácsokat illeti
meg, melybõl
da) a vis maior feladataik ellátásához 800 millió forint
daa) 70%-a egyenlõ arányban,
dab) 30%-a a 2004. és a 2005. években ár-, belvíz,
rendkívüli idõjárás, illetve pince-, partfalomlás okozta károk enyhítéséhez jóváhagyott támogatás összege arányában kerül elosztásra,
db) az elõirányzat da) pont szerinti összeggel csökkentett összege
dba) 50%-ának 30%-a az egy fõre jutó bruttó hazai termék régiónkénti mértéke, 70%-a a külön jogszabályban
meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lakónépessége alapján, a területfejlesztési
támogatások és a decentralizáció elveirõl, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerérõl szóló
24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan
szerint,
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dbb) 50%-ának 60%-a a régió 2006. január 1-jei lakosságszáma, további 40%-a a helyi önkormányzatok 2006.
október 1-jei száma alapján
kerül elosztásra. A támogatás régiónkénti összegét e törvény 16. számú melléklete tartalmazza;
e) vis maior tartalékra;
f) a leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatására. Az elõirányzat a területfejlesztés
kedvezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004.
(IV.15.) Korm. rendeletben meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetû kistérségek lakónépessége alapján a regionális fejlesztési tanácsokat illeti meg. A regionális fejlesztési tanácsok a támogatást a régióhoz tartozó leghátrányosabb kistérségekbõl érkezõ pályázatok között, az egyes kistérségek lakónépessége arányában osztják el. A támogatás régiónkénti összegét
e törvény 16. számú melléklete tartalmazza;
g) a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti
építési feladatokra.
(2) A normatív hozzájárulások és támogatások lemondásból felszabaduló elõirányzatai – a nem helyi önkormányzat részére történõ feladatátadással összefüggõ elõirányzat-csökkenés kivételével – az itt meghatározott sorrendben növelik az e törvény 6. számú mellékletének
1. pontjában, az 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 8. Vis maior tartalék cím, a
6. számú mellékletének 3. pontjában, valamint 2. pontjában meghatározott elõirányzatokat. Ugyanilyen sorrendben növeli továbbá ezen elõirányzatokat az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely a 31. § szerint
nem illeti meg az átvevõ intézményt.
(3) Amennyiben az e törvény 13. §-a, illetve 31. §-a szerint normatív hozzájárulásokra és támogatásokra jogosult
év közben feladatot ad át a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzat részére, az így felszabaduló elõirányzattal az érintett fejezet elõirányzata csökken, a helyi önkormányzatot megilletõ normatív hozzájárulás és támogatás
elõirányzata megemelkedik a 3. és 8. számú melléklet
igényjogosultsági szabályai alapján.
(4) Ha a helyi önkormányzat normatív hozzájárulásról
és támogatásról való lemondása olyan – nem helyi önkormányzat részére történõ – feladatellátással függ össze,
amelyre a feladatot átvevõ jogosult az e törvény 13. §-a
vagy 31. §-a szerint normatív hozzájárulás és támogatás
igénybevételére, a feladatátadással év közben felszabaduló összeggel a helyi önkormányzatokat megilletõ normatív
hozzájárulás és támogatás elõirányzatát csökkenteni kell,
és az annak további folyósításáról gondoskodó minisztériumi fejezet ilyen célú elõirányzatát meg kell emelni.
17. § (1) Mûködõképességük megõrzése érdekében – a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 87. §-ának (1) bekezdése alapján –
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kiegészítõ támogatásra jogosultak az e törvény 6. számú
mellékletében foglalt feltételeknek megfelelõ települési
önkormányzatok.
(2) A Fõvárosi Önkormányzat látja el a közgyûlés által
szabályozott módon a 23. § szabályai szerint – a Fõvárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében – az Ötv. 87. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
feladatot e törvény 6. számú melléklete 1. pontjának alkalmazásával. A Fõvárosi Önkormányzat ehhez abban az
esetben igényelhet támogatást, ha a Fõvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból e törvény 6. számú mellékletének 1. pontja
szerint forráshiány mutatható ki.
18. § Az Áht. 64/A. §-ának (4) bekezdése szerint megállapított, az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez
kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása szempontjából feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásnak és támogatásnak minõsül az e törvény 3. számú
melléklet 3., 6., 8. és 11–17. pontja és a 4. számú melléklet
B) II. c) pontja, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. és
3. pontja, II. rész 3. pontja, továbbá III. és IV. része szerinti
elõirányzatok együttes összege.
19. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2005. évre bevallott
– az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott – személyi
jövedelemadó 40%-a illeti meg.
(2) A települési önkormányzatot az (1) bekezdés szerint
a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg.
(3) A helyi önkormányzatokat megilletõ személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a 4. számú
melléklet tartalmazza.

Az illetékek és más bevételek szabályozása
20. § (1) Az állami adóhatóság által 2007. január 1-jétõl
beszedett illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést,
50%-a – csökkentve a (4) bekezdés szerinti költséggel –
pedig a fõvárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg a (2)–(5) bekezdésben foglaltak
szerint.
(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg az
állami adóhatóság által beszedett illetékbõl az illetékességi szabályok szerint a megyei jogú városok illetékességi területén képzõdõ illetékbevétel, csökkentve az
(1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4) bekezdés szerinti költséggel.
(3) Az állami adóhatóság által beszedett és az illetékességi szabályok szerint kimutatott, a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekezdés alapján a
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megyei jogú várost megilletõ összeggel csökkentett illetékbevétel
a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fõvárosi Önkormányzatot,
b) 65%-ának kétharmada egyenlõ összegben – egyhuszad részenként –, egyharmada a megye, valamint a fõváros 2006. január 1-jei lakosságszáma arányában a megyei
önkormányzatokat, valamint a Fõvárosi Önkormányzatot
illeti meg a (4) bekezdés szerinti költséggel csökkentve.
(4) Az illetékbeszedéssel kapcsolatos kiadásokra a Fõvárosi Önkormányzattól a területén beszedett illetékbevétel
4%-a, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzattól a
területén beszedett illetékbevétel 8,5%-a visszatartásra kerül.
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti illetékbevételt a Kincstár a tárgyhónapot követõ hónap 20-áig utalja át a fõvárosi,
a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára.
21. § (1) A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvény alapján a belföldi gépjármûvek után a települési
önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.
(2) A termõföld bérbeadásból származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
(3) A települési önkormányzat jegyzõje által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerõsen kiszabott
környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség által a települési önkormányzat területén jogerõsen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a
az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.
(4) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára
vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a – függetlenül a jogerõs kiszabást végzõ szervtõl – az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni
bírság végrehajtását kérõ szerv költségminimum megelõlegezésre nem köteles.
22. § A helyi önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalat jogutódjának – állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal
rendelkezõ szervezet által történõ – értékesítésébõl származó készpénzbevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló
helyi önkormányzatot illeti meg.
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szóló 2003. évi CXIV. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítõ
szabályai
24. § (1) A kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás, a
rendszeres szociális segély, az idõskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj, az önkormányzat által szervezett
közcélú foglalkoztatás támogatása, valamint az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 38. §-a (2) és (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási támogatás, továbbá a XXVI. Szociális és
Munkaügyi Minisztérium fejezetbõl a gyermektartásdíj
megelõlegezése esetében a települési önkormányzat elsõ
alkalommal az õt megilletõ havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.
(2) Az e törvény 5. számú melléklet 6., 9., 15., 16., 17. és
19. pontja, a 6. számú melléklet 1. pontja, a 7. számú melléklet, valamint a 8. számú melléklet I. rész 1. és 3. pontja,
II. rész 3. pontja, továbbá a III. és IV. része alapján számított elõirányzatok folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint, nettó finanszírozás keretében történik.
(3) A 31. § (2)–(3) bekezdése szerinti egyházi és kisebbségi fenntartói kiegészítõ támogatást
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: Közokt. tv.) 81. §-ának (13) bekezdése,
valamint 118. §-ának (9) bekezdése alapján közoktatási
feladatot ellátó egyházak,
b) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.)
47. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján közoktatási feladatot ellátó kisebbségi önkormányzatok és a Nek. tv.
47. §-ának (13) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó helyi kisebbségi önkormányzatok
a helyi önkormányzatok útján – az 1. számú melléklet XX.
Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása jogcím elõirányzatáról – vehetik igénybe. A Kincstár ezen összeget a helyi
önkormányzatnak folyósított központi támogatások nettó
finanszírozása keretében a tárgyhónapot követõ hónapban
számolja el a kiegészítõ támogatás folyósítására szolgáló
elõirányzat javára.

A fõvárosi önkormányzatok bevételei
23. § A Fõvárosi Önkormányzatot megilletõ bevételeknek a fõvárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására az Ötv. 64. §-ában, a
64/A–64/C. §-ában, valamint a fõvárosi önkormányzat és
a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés
kapcsolata
25. § (1) A Nyugdíjbiztosítási Alapot (a továbbiakban:
Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alapot (a továbbiak-
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ban: E. Alap) terhelõ ellátások, valamint az Ny. Alapot és
az E. Alapot nem terhelõ ellátások folyamatos teljesítése
érdekében a bevételek és a kiadások idõbeli eltérésébõl
adódó átmeneti pénzügyi hiányok fedezetére a központi
költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.

jogcímen – havonta átutalást teljesít az Ny. Alap részére az
éves elõirányzat havi idõarányos mértékének megfelelõen,
a tárgyhó 10. napjáig.

(2) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételrõl – kormányrendeletben
szabályozottak szerint – finanszírozási tervet kell készíteni, amely indokolt esetben módosítható.

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami
pénzalapok kapcsolata

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról felvett hitelt az Ny. Alap és az E. Alap a befolyó bevételeikbõl és az alapot nem terhelõ ellátások megtérítéseibõl soron kívül törlesztik.
26. § (1) A Kincstár az E. Alap részére a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 4. Gyermekgondozási díj alcím, továbbá a 21. cím, 3. alcím,
1. Közgyógyellátás jogcím-csoport elõirányzatból a folyósító szerv által benyújtott és a pénzügyminiszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.
(2) Az Ny. Alap részére a XXII. Pénzügyminisztérium
fejezet, 26. cím, 1. alcím
a) 1. Magánnyugdíj-pénztárba átlépõk miatti járulékkiesés pótlására jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása
aa) az elsõ háromnegyed évben havonta, a tárgyhó
10. napjáig az éves elõirányzat havi idõarányos összegével,
ab) október, november hónapokban az éves elõirányzat
5%-ának megfelelõ összegével, a tárgyhó 10. napjáig,
ac) december hónapban az aa) és az ab) pont szerinti
befizetések összegének és a várható éves magánnyugdíj-pénztári tagdíjbefizetés különbözetének összegében,
legfeljebb az elõirányzat mértékéig a tárgyhó utolsó kincstári napján,
b) 2. Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása
jogcím-csoport szerinti támogatás átutalása
ba) az elsõ háromnegyed évben havonta, a tárgyhó
utolsó kincstári napjáig az éves elõirányzat havi idõarányos összegével,
bb) október, november hónapokban az éves elõirányzat
5%-ának megfelelõ összegével, a tárgyhó utolsó kincstári
napjáig,
bc) december hónapban a ba) és a bb) pontban teljesített összegeket figyelembe véve a tényleges éves bevételek
és kiadások függvényében, legfeljebb az elõirányzat mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó
ellátás kifizetése után
történik.
(3) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, a X. Miniszterelnökség fejezet, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, és a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
fejezet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
18. §-ának (3) bekezdése alapján – fegyveres testületek
kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás

27. § Az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) – a bevételek befolyása és a kiadások teljesítése idõbeni ütemének eltérése esetén – a finanszírozási igényeik teljesítéséhez igénybe vehetik az elõzõ évi maradványukat, illetve legfeljebb három hónapra, de a következõ évre át nem húzódóan a KESZ-t. A KESZ igénybevételét a pénzügyminiszter engedélyezheti. Az engedélyre
vonatkozó kérelmet a finanszírozási igény felmerülése
elõtt legalább 30 nappal kell benyújtani.

D) Az Európai Uniótól érkezõ agrár- és vidékfejlesztési
támogatások és az Európai Unió részére fizetendõ
cukorilleték megelõlegezése
28. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének zs) pontja
alapján a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) részére, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott közvetlen, piaci támogatások, az – Európai Unió által
a hatályos közösségi jogszabályok alapján utólagosan
megtérítendõ vagy értékesítésbõl befolyó – intervenciós
intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések, valamint az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési támogatások – ide nem értve az
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot – felhasználására vonatkozó nemzeti stratégiai tervekben (a továbbiakban: vidékfejlesztési stratégiai tervek) foglalt támogatások Európai Unió által finanszírozott része (a továbbiakban: agrártámogatások) teljesítéséhez a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt.
(2) A vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt támogatások kizárólag abban az esetben finanszírozhatóak az
(1) bekezdésben leírtak szerint, amennyiben az így igénybe vett teljes összeget az Európai Unió – még 2007. évben – utólagosan megtéríti, de a kifizetés idõpontjában a
vidékfejlesztési stratégiai tervekben foglalt célokra felhasználható uniós forrás nem áll rendelkezésre.
(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról az európai uniós közvetlen támogatások megelõlegezésének céljára felvett hitel nagysága nem haladhatja meg a
Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény
alapján meghatározott, 2007. évben kifizetésre kerülõ,
EMGA által megtérítendõ egységes területalapú támogatások összegét.
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(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról tervezett hitel-igénybevételrõl az MVH-nak a Pénzügyminisztérium és a Kincstár részére – kormányrendeletben szabályozottak szerint – 2007. év vonatkozásában
2007. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet kell
készítenie, melyet a rendelkezésre álló információk alapján minden hónap 15-ig aktualizálni kell. Amennyiben a
vidékfejlesztési stratégiai tervek kifizetéseinek ütemezése
az (1) bekezdésben leírt, KESZ-rõl történõ finanszírozást
tesz szükségessé, a pénzügyminiszter jogosult a vidékfejlesztési stratégiai tervek intézkedései tekintetében a finanszírozási terv és a kifizetések ütemezését módosítani.
(5) Az Európai Unió által finanszírozott agrártámogatásokra az igénylõ akkor is jogosult, ha az Áht. 10. §-ában
foglalt fizetési kötelezettséggel összefüggõ, esedékessé
vált és még meg nem fizetett köztartozása van. Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítõ
nemzeti támogatásból az igénylõ csak a lejárt köztartozással csökkentett összegre jogosult. A köztartozás fennállásáról és annak összegérõl az adóhatóság az MVH megkeresésére adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban szereplõ
tartozás összegét az MVH a XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím,
2. jogcím-csoport, 2. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcím elõirányzatból megállapított támogatásból
levonja és átutalja az adóhatóságnak. A jogosultat a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott támogatásnak megfelelõ összegû tartozás az átutalással egyidejûleg megfizetettnek minõsül. A támogatás visszatartásáról az MVH a kedvezményezettet a támogatási különbözet átutalásakor tájékoztatja.
(6) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számlákról felvett hitelt az MVH az Európai Uniótól befolyó bevételeibõl soron kívül törleszti.
(7) Az agrártámogatásokhoz kapcsolódó, az ügyféltõl
származó befizetéseket az MVH a KESZ-hez kapcsolódó
megelõlegezési számla részére havonta átutalja.
(8) A XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU
által nem térített kiadások alcím terhére kell elszámolni
a) az Európai Bizottság EMGA éves elszámolásáról
szóló hivatalos döntését követõen haladéktalanul – az intervenciós felvásárlásra fordított, de értékesítésbõl még be
nem folyt összegek kivételével – a KESZ-hez kapcsolódó
megelõlegezési számlákról felvett hitel azon részét, amelyet az Európai Unió vagy az ügyfél nem térít meg az
MVH útján, valamint az agrártámogatások árfolyam-különbözetét,
b) az intervenciós felvásárláshoz kapcsolódó azon kiadásokat, amelyek a nemzeti költségvetést terhelik.
29. § (1) Az MVH köteles az intervenciós finanszírozás
EMGA-ból folyósított kamattérítését – annak beérkezése
után haladéktalanul – a központi költségvetés részére át-
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utalni, amelyet a központi költségvetés kamatbevételeként
kell elszámolni.
(2) Az intervenciós felvásárlással kapcsolatos azon kamatterhet, amelyet az Európai Unió az MVH által szabálytalanul teljesített kifizetésbõl eredõen – az Európai Bizottság hivatalos döntése alapján – nem térít meg, a XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet,
10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell törleszteni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben szereplõ kamattérítések
elszámolása a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tõkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei fejezet, 2. cím, 5. Intervenciós felvásárlás
elõfinanszírozási költségének megtérítése alcím javára
történik.
30. § (1) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének x) pontjában hivatkozott, cukorilleték-fizetési kötelezettség teljesítésére felvett hitel nagysága nem haladhatja meg az Európai Unió részére fizetendõ, közösségi jogszabály alapján
meghatározott illeték összegét.
(2) A cukorilleték-fizetési kötelezettség teljesítésére
felvett hitelt az MVH a cukorilleték megfizetésére kötelezettektõl e címen befolyó bevételekbõl soron kívül törleszti.
(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelõlegezési számláról
felvett hitel azon részét, amelyet az MVH nem törlesztett,
illetve köztartozásként nem került behajtásra, a XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet
10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím terhére kell rendezni.

Negyedik Fejezet
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK
KAPCSOLATA
Az egyházak és a társadalmi önszervezõdések
támogatása
31. § (1) Az Országgyûlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsõoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végzõ, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére mûködési és fenntartási célú normatív és
egyéb hozzájárulást állapít meg a következõk szerint:
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a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartóját normatív hozzájárulás illeti meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 15–17. pontjában, az 5. számú melléklet 6., 15., 16.,
18., 20., 23. pontjában, továbbá a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival
azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett a következõ eltérésekkel.
A 3. számú melléklet 16.11.1. pontjában megállapított
normatív hozzájárulás szempontjából bejáró az a gyermek,
tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye az intézmény székhelyén, tagintézmény esetén telephelyén kívüli településen van. A 16.11.2. pont szerinti
hozzájárulás akkor igényelhetõ a községi gyermekek, tanulók után, ha az óvodai, és/vagy általános iskola feladat
ellátását legalább két település tekintetében a fenntartó a
területileg érintett többcélú kistérségi társulással/társulásokkal kötött írásos együttmûködési megállapodás alapján
vállalja. A 16.11.3. pont szerinti normatív hozzájárulás akkor vehetõ igénybe, ha az intézmény székhelye olyan településen van, amelynek lakosságszáma 1500 fõ vagy alatti,
illetve 1501–3000 fõ közötti. Az igénylésnél a 3. számú
melléklet 16.11.1–16.11.3. pontjában foglalt további feltételeket értelemszerûen a helyi önkormányzatokkal azonosan kell figyelembe venni.
b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó
gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit gazdasági
társaságot –, valamint a nevelésbe-oktatásba a 2003/2004.
tanévtõl kezdõdõen belépett gyermekek, tanulók, illetve
elõbbieknek a teljes gyermek-, tanulólétszámához viszonyított arányában számított foglalkoztatott pedagóguslétszám után az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelõ
hozzájárulás és támogatás illeti meg.
c) A nem állami felsõoktatási intézményt az általa ellátott közoktatási feladatra a 13. § (1) bekezdése szerint hozzájárulás és támogatás illeti meg.
d) A nem állami felsõoktatási intézmény gyakorló intézménye esetén a 13. § (2) bekezdése szerinti normatív
hozzájárulás és támogatás jár. Ez a hozzájárulás és támogatás jár az egyházi jogi személy által fenntartott intézmény esetén is, ha egyházi felsõoktatási intézménnyel – a
fenntartói jogok közös gyakorlására – kötött megállapodás
keretében közremûködik a gyakorló intézményi feladatok
ellátásában.
e) Nem jár normatív hozzájárulás és támogatás a szakközépiskolai és a szakiskolai tanulók gyakorlati képzésében részt vevõnek, ha költségei megtérítésére a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl igényt tart.
f) Az egyházi felsõoktatási intézményt az Ftv.
139. §-ának (5)–(6) és (9) bekezdése szerinti állami hozzájárulás illeti meg.
g) A nem állami, nem egyházi felsõoktatási intézményt
az Ftv. 137. § (3) bekezdése szerinti állami hozzájárulás illeti meg.
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h) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény
nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel az i) pontban foglaltakra – a
helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének
11. b)–l) és 12–14. pontjaiban, továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pontjában megállapított támogatásaival
azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.
i) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt
fenntartó gazdasági társaságot – ide nem értve a nonprofit
gazdasági társaságot –, és az e bekezdésben meghatározott
egyéni vállalkozót a h) pont szerinti normatíva 30%-ának
megfelelõ hozzájárulás illeti meg.
j) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét át kell adnia annak az intézménynek,
amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
k) Az oktatási és kulturális miniszter egyedi megállapodást köthet (illetve az érvényes megállapodások kiegészíthetõk) a pénzügyminiszter egyetértésével állami támogatásra közalapítványokkal, alapítványokkal, társadalmi
szervezetekkel, közhasznú társaságokkal, országos kisebbségi önkormányzatokkal a közoktatási feladatot ellátó
intézményeik tevékenységének támogatására. Az igénylés
és a kiegészítõ támogatás feltételeinek – a pénzügyminiszterrel egyetértésben történõ – megállapítására, továbbá a
folyósításra és a felhasználás ellenõrzésére az oktatási és
kulturális miniszter jogosult. E célra a XX. Oktatási és
Kulturális Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
jogcím-csoport, 1. Humánszolgáltatások normatív állami
támogatása jogcím elõirányzata használható fel.
(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív
hozzájáruláson és támogatáson túl az egyházak hitéleti és
közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997.
évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint
kiegészítõ támogatásra jogosult. A (3) bekezdés alapján
kiszámított támogatási összeg – függetlenül az igénybe
vett közoktatási szolgáltatás számától – 145 000 forint/év
minden valós ellátott gyermek, illetve tanuló után, amely a
fenntartó egyházat illeti meg óvodai ellátottak, iskolai
közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban,
gyógypedagógiai oktatásban részt vevõk – a 3. számú melléklet 15.1. és 16.4.1. pontjaiban 2007. augusztus 31-éig, a
15.2. pontjában 2007. szeptember 1-jétõl figyelembe vehetõ – törtévi (8/12 és 4/12 havi) létszáma alapján. E kiegészítõ támogatásra az egyház a felsõoktatási intézménye
gyakorló intézményében oktatottjai után nem jogosult.
(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv.
47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson
és támogatáson túl a Nek. tv. 47. §-ának (10)–(12) bekez-
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dése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott
tanuló után 145 000 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítõ támogatásra jogosult, az így figyelembe vehetõ óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési
elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban részt vevõk – a 3. számú melléklet 15.1. és 16.4.1. pontjaiban
2007. augusztus 31-éig, a 15.2. pontjában 2007. szeptember 1-jétõl figyelembe vehetõ – törtévi (8/12 és 4/12 havi)
létszáma alapján.

c) lakóotthoni ellátásnál, valamint a Szoctv. 117/B. §-a
szerinti emelt színvonalú bentlakásos ellátásnál azon ellátotti szám esetében, amely a normatív állami hozzájárulás
igénybevételére jogosító, 2006. december hónapban betöltött férõhelyek számát meghaladja,
d) a bentlakásos intézményben elhelyezett demens betegnél azon ellátottak esetében, akikre tekintettel e jogcímen 2006. december hónapban normatív hozzájárulásban
nem részesült.

(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy
a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról
szóló törvény feltételei szerint kiegészítõ támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)–l) és
12–14. pontjaiban megállapított normatíva 39,8%-a.

(8) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás
egyházi fenntartója esetében a 2008. évi normatív hozzájárulás igénylésének feltétele, hogy a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelõd fenntartó 2007. július 31-éig
bejelentse a Kincstár – fenntartó székhelye szerinti illetékes – területi, regionális igazgatóságának
a) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló
várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férõhelyszám,
szolgálat, központ) és
b) az igénybevétel 2008. évi várható idõtartamát.
A határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelemnek
nincs helye.

(5) Az (1) bekezdés a)–d) és h)–i) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a
(2)–(4) bekezdésben meghatározott kiegészítõ támogatás
elszámolása – a Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint – az Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás tárgyévet követõ év elõirányzatai terhére, illetve javára történik.
(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás egyházi fenntartója 2007-ben az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív állami hozzájárulásokra – a 3. számú mellékletben, valamint a Kiegészítõ szabályok 5/A. pontjában
megfogalmazott feltételeken túl – akkor jogosult, ha a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005.
évi CLIII. törvény 30. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tett. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltatás egyházi fenntartója új belépõnek minõsül a 3. számú melléklet 5/B. kiegészítõ szabálya alapján.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás
(6) bekezdésben nem említett nem állami fenntartója
2007-ben az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív
állami hozzájárulásokra – a 3. számú mellékletben, valamint a Kiegészítõ szabályok 5/A. pontjában megfogalmazott feltételeken túl – akkor jogosult, ha a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII.
törvény 30. § (7) bekezdésében foglaltaknak eleget tett. A
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltatás (6) bekezdésben nem említett nem állami fenntartója új belépõnek minõsül
a) ha támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, vagy
utcai szociális munka esetében a szolgáltatás után 2006.
december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült,
b) jelzõrendszeres házi segítségnyújtásnál azon ellátottak esetében, akikre tekintettel 2006. december hónapban
normatív hozzájárulásban nem részesült,

(9) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltató
– (8) bekezdésben nem említett – nem állami fenntartója
esetén a 2008. évi normatív hozzájárulás igénylésének feltétele, hogy
a) a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelõd
fenntartó 2007. július 31-éig bejelentse a Kincstár – fenntartó székhelye szerinti illetékes – területi, regionális igazgatóságának
aa) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló
várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férõhelyszám,
szolgálat, központ), és
ab) az igénybevétel 2008. évi várható idõtartamát, valamint
b) a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelõd
fenntartó az általa fenntartott, az igénylés alapjául szolgáló
ellátotti létszámra, férõhelyszámra, szolgáltatóra, illetve
központra 2007. december 31-én külön jogszabály szerint
jogerõs mûködési engedéllyel rendelkezzen, és
c) új, belépõ szolgáltatások, illetve férõhelybõvítés
esetén az általa fenntartott, és az igénylés alapjául szolgáló
ellátotti létszámot, férõhelyszámot, szolgáltatót, központot a szociális ágazat irányításáért felelõs miniszter az irányított területi kiegyenlítési rendszerbe – külön jogszabály
szerint, a biztosított szolgáltatás szakmai, minõségi jellemzõi és mûködésének szakmai-gazdasági hatékonysága
alapján, a szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe
véve – befogadja.
Az a) pont szerinti határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.
(10) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott
normatív hozzájárulás és támogatás, valamint a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kiegészítõ támogatás feltételei-
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nek megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenõrzésére a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása
jogcím elõirányzat terhére a Kormány által meghatározott
összeg használható fel.
(11) Az (1) bekezdés h)–i) pontjában meghatározott
normatív hozzájárulás, valamint a (4) bekezdésben meghatározott kiegészítõ támogatás feltételei megállapításának, folyósításának és felhasználásának ellenõrzésére a
XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet,
16. cím. 48. alcím, 3. Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése jogcím-csoport elõirányzat terhére a Kormány által meghatározott összeg használható fel.
(12) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív
hozzájárulás és támogatás a 2006/2007. évi nevelési, illetve tanévtõl kezdõdõen kizárólag az olyan intézményben
ellátott, oktatott után vehetõ igénybe, amely intézmény
mûködési engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységeket egységes szerkezetbe foglalják, valamint a legmagasabb gyermek- és tanulólétszám az oktatás
munkarendje (nappali, esti, levelezõ) szerint szerepel.
(13) Ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítõ támogatás együttes összege a költségvetési évben meghaladja a 40,0 millió forintot, az elszámolás jogszerûségét
független könyvvizsgáló errõl szóló nyilatkozatával kell
alátámasztani. A könyvvizsgálat költségeit a nem állami
intézmény fenntartója viseli.
(14) A nem állami intézmény fenntartója a (2)–(4) bekezdés alapján biztosított kiegészítõ támogatást köteles a
humánszolgáltatást ellátó intézménye(i), szolgáltatása(i)
támogatására fordítani.
(15) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelõs az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért,
a köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból – az intézmény tevékenységének fenntarthatóságára tekintettel – közvetlenül érvényesíthetõ.
(16) A Szoctv. 92/C. §-ának (2) bekezdésében foglalt
elõírást az Áht. 18/C. §-a (6) bekezdésének f) pontjában
megjelölt fenntartók a Kincstárnál vezetett elkülönített
számlán teljesítik.
(17) A Szoctv. 92/C. §-ának (3) bekezdése szerinti támogatás összege legalább 90,0 millió forint.
(18) A Kincstár ellenõrzi:
a) az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont bevonásával a közoktatási célú,
b) a Kormány rendeletében meghatározott szakintézmény bevonásával a szociális célú,
az (1)–(4) bekezdésben meghatározott normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítõ támogatás igénylésének, felhasználásának jogszabályi feltételeit, az elszámolás szabályszerûségét.
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A Kincstár – az Áht. 64/D. § szerinti eljárás mellett – a
2007. január 1-jét követõen megállapított normatív hozzájárulás fenntartónak való átutalását követõ 6 hónapon belül szabályszerûségi felülvizsgálat keretében – szükség
szerint helyszíni vizsgálattal – ellenõrzi az igénybejelentésben feltüntetett feladatmutató és a normatív támogatás
törvényi feltételeinek meglétét. E felülvizsgálatra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni. Szabálytalanság esetén a jogtalanul igénybe vett
összeg elvonásra kerül.
(19) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a
tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tüo.tv.) alapján a köztestületként mûködõ önkéntes
tûzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat a köztestületi
önkéntes tûzoltóság fenntartásához és mûködéséhez az átvállalt feladattal arányos állami támogatást a Tüo.tv.
41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) bekezdése
értelmében a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 22. Köztestületi tûzoltóságok
normatív támogatása alcímének elõirányzatából a következõ feltételek és normatívák alapján veheti igénybe:
a) a támogatást az az önkormányzat veheti igénybe,
amelynek területén a Tüo.tv. 34. §-ának (1) bekezdése
alapján köztestületként mûködõ önkéntes tûzoltóság mûködési területérõl az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter 2006. december 31-ig döntött;
b) valamennyi köztestületi önkéntes tûzoltóság a készenléti szolgálat mûködéséhez azonos összegû 9,0 millió
forint alaptámogatásra jogosult;
c) a b) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó elõirányzat a köztestületi tûzoltóságok területén élõ lakosság – 2006. január 1-jei – száma arányában kerül felosztásra.
(20) A Tüo.tv. alapján a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 20. alcím, 7. Magyar Tûzoltó Szövetség támogatása jogcím-csoport elõirányzatából 15,0 millió forintot azon önkéntes tûzoltó
egyesületek támogatására kell fordítani, melyek vállalják a
köztestületi tûzoltósággá történõ fejlesztést.
32. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a (1) bekezdésének
b) pontja alapján kijelölt elõirányzat felhasználási célja a
2007. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a társadalmi bûnmegelõzés, a parlagfû-mentesítés feladatai, az
erdõterület közjóléti célú védelmének és bõvítésének feladatai, az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai, az egészségjavítást célzó sporttevékenység és a
Szülõföld Alap támogatása. Felhasználása a 2008. évi
költségvetési törvényben kerül megtervezésre.
33. § (1) A pártok támogatására fordítható keretbõl
(I. Országgyûlés fejezet, 7. cím) az ott megnevezett pártok
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a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi
XXXIII. törvény rendelkezései szerint részesülnek.

sainak együttes állománya 2007. év folyamán legfeljebb
1 200 000,0 millió forint lehet.

(2) A pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítványok a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló
1989. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban az e célra fordítható keretbõl (I. Országgyûlés fejezet, 8. cím).

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Rt. által
nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizetõ kezességbõl és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya
2007. év folyamán legfeljebb 400 000,0 millió forint lehet.

(3) A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatására elõirányzott keret (I. Országgyûlés fejezet, 6. cím)
felhasználásáról – kijelölt bizottságának javaslata alapján – az Országgyûlés dönt.

Ötödik Fejezet
KEZESSÉGVÁLLALÁS, KEZESI HELYTÁLLÁS
ÉS VISZONTGARANCIA
34. § (1) A Kormány által 2007. évben újonnan vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák együttes összege az év egyetlen napján sem haladhatja meg a
150 000 millió forintot.
(2) A 2007. évben elvállalt és még 2007. évben lejáró
kezesség- és garanciavállalások a lejárat napját követõen
nem terhelik tovább az (1) bekezdésben meghatározott keretet.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozás miatt bekövetkezõ emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyûlés
jóváhagyásával léphetõ túl.
35. § A kiállítási garanciáknak és kiállítási viszontgaranciáknak az Áht. 33/C. §-a szerinti együttes, a vállalás
idõpontjában forintra átszámított állománya a 2007. év
egyetlen napján sem haladhatja meg a 200 000 millió forintot.

(3) Az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett
– euróban meghatározott – éven túli lejáratú hitelekhez és
kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam fedezeti
megállapodás által fedezett források forintban számított
együttes állománya 2007. év folyamán legfeljebb
1 200 000,0 millió forint lehet.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított kereteket a
tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.
38. § Az Áht. 33. §-ának (13) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni a kötvényrõl szóló 1982. évi 28. törvényerejû rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség alapján kifizetett összeg
erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettségük keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a Pénzügyminisztérium együttesen szólítja fel az önkormányzatokat.
39. § (1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi hitelintézetektõl elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint kibocsátott kötvények együttes állománya 2007. december 31-én legfeljebb
172 000,0 millió forint lehet.
(2) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi
költségvetés terhére vállalt exportcélú garanciaügyletek
állománya 2007. december 31-én legfeljebb 80 000,0 millió forint lehet.

36. § Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy
a 34–35. §-ban foglaltakon felül, a központi költségvetés
terhére, a nemzetközi fejlesztési intézményekkel kötendõ
hitelszerzõdéseknél – összegszerû korlátozás nélkül – kezességet vagy egyéb, szerzõdést biztosító önálló kötelezettséget vállaljon. Ezen nemzetközi fejlesztési intézmények a következõk: Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (IBRD), az Európai Beruházási Bank (EIB), az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), a német
Újjáépítési és Hitelbank (KfW), az Északi Beruházási
Bank (NIB), valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB).

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem
piacképes biztosítások állománya 2007. december 31-én
legfeljebb 250 000,0 millió forint lehet.

37. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a továbbiakban: MFB Rt.) forrásszerzés céljából felvett éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek, valamint kötvénykibocsátá-

(2) A (10) bekezdés szerinti önkormányzati vállalkozásnak minõsül az a gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése

(4) Az (1)–(3) bekezdésben megállapított kereteket a
tényleges állományok az év egyetlen napján sem haladhatják meg.
40. § (1) A Hitelgarancia Zrt. által a (3) bekezdés szerint
vállalt készfizetõ kezesség érvényesítésébõl a társaságot
terhelõ fizetési kötelezettségek 70%-ára – a külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a központi költségvetés visszavonhatatlan viszontgaranciát vállal.
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– tõke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy
együttesen meghaladja a 25%-ot.
(3) A Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaranciával a kis- és középvállalkozások,
valamint a munkavállalói résztulajdonosi program megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján – létrejövõ szervezetek (e §-ban a továbbiakban: vállalkozások) hitelintézetekkel szembeni, legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl, valamint termelési célú
eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl, továbbá faktoringszerzõdésbõl eredõ kötelezettségéért vállalhat készfizetõ kezességet.
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b) önkormányzat és önkormányzati vállalkozás által
kibocsátott kötvény visszafizetésébõl eredõ kötelezettségeiért;
c) európai uniós támogatások kedvezményezettjeinek a
támogatási szerzõdés alapján keletkezõ visszafizetési kötelezettségeiért.
41. § (1) Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
(a továbbiakban e §-ban: Alapítvány) által vállalt készfizetõ kezesség érvényesítésébõl az Alapítványt terhelõ fizetési kötelezettségek 70%-ára – külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a központi költségvetés visszavonhatatlan viszontgaranciát vállal.

(4) A Hitelgarancia Zrt. által a központi költségvetés
terhére vállalt készfizetõ kezesség állománya 2007. december 31-én nem haladhatja meg a 400 000,0 millió forintot.

(2) Az (1) bekezdésben vállalt költségvetési viszontgarancia a mezõgazdasági tõkepótló hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizetõ kezességek érvényesítésére vonatkozik.

(5) A Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti
költségvetési viszontgaranciával vállalt kezesség mértéke
vállalkozásonként nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott összeget.

(3) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági
társaságok, a közhasznú társaságok, a szövetkezetek, a
magánvállalkozások hitelintézetekkel szembeni, legfeljebb 15 éves lejáratú hitelszerzõdésbõl, bankgarancia-szerzõdésbõl, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerzõdésbõl, továbbá
faktoringszerzõdésbõl eredõ kötelezettségéért vállalhat
készfizetõ kezességet.

(6) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgarancia kiterjed a Hitelgarancia Zrt.-nek a tõkepiacról szóló
2001. évi CXX. törvény alapján mûködõ kockázati tõkealapnak gazdasági társaságban fennálló kockázati tõkebefektetése értékesítésébõl származó követelés 50%-áért
vállalt készfizetõ kezességére is. A készfizetõ kezességgel
biztosított követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.
(7) A Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti
költségvetési viszontgaraciával vállalt készfizetõ kezesség
érvényesítése esetén a társaság köteles minden szükséges
jogcselekményt megtenni a rá átszálló és a vállalkozással
szemben fennálló követelés behajtására. A társaság által
behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összeg
70%-a a központi költségvetést illeti meg.
(8) Ha az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaranciával vállalt készfizetõ kezességvállalás beváltását
követõen a Hitelgarancia Zrt. a reá átszállt követelést és a
hitelintézet az adóssal szemben fennmaradt követelését
együttesen érvényesíti, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett megállapodhatnak abban, hogy a behajtási bevételekbõl elõször a hitelintézet követelését kell
kielégíteni.
(9) A Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, valamint az ezen ügyletekhez kapcsolódó
költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles nyilvántartani és az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében
bemutatni.
(10) A Hitelgarancia Zrt. saját kockázatára, költségvetési viszontgarancia nélkül készfizetõ kezességet vállalhat:
a) önkormányzat és önkormányzati vállalkozás hitelintézettel szembeni kötelezettségeiért;

(4) Az Alapítvány által a központi költségvetés terhére
vállalt készfizetõ kezesség állománya 2007. december
31-én nem haladhatja meg a 120 000,0 millió forintot.
(5) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti költségvetési viszontgaranciával vállalt kezesség mértéke jogosultanként nem haladhatja meg a külön jogszabályban
meghatározott összeget.
(6) Az Alapítvány által vállalt készfizetõ kezesség érvényesítése esetén az Alapítvány köteles minden szükséges
jogi intézkedést megtenni a rá átszálló követelés behajtására. Az Alapítvány által behajtott – a behajtási költségekkel csökkentett – összeg 70%-a a központi költségvetést illeti meg.
(7) Ha a készfizetõ kezességvállalás beváltását követõen az Alapítvány a reá átszállt követelést és a hitelintézet
az adóssal szemben fennmaradt követelését együttesen érvényesíti, külön jogszabályban meghatározott feltételek
mellett megállapodhatnak abban, hogy a behajtási bevételekbõl elõször a hitelintézet követelését kell kielégíteni.
42. § Az állam a központi költségvetés terhére készfizetõ kezességet vállal a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési
kötelezettségeire, amelyek a belföldrõl és külföldrõl, a diákhitelezési rendszer finanszírozása érdekében felvett hiteleibõl, illetve kötvénykibocsátásaiból erednek. A vállalt
kezesség után a központi költségvetés kezességvállalási
díjat nem számít fel. A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét a pénzügyminiszter hagyja jóvá.
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43. § (1) Az e törvény 34. §-a, 36. §-a és 37. § (2) bekezdése alapján vállalt kezesség után a központi költségvetés
javára kezességvállalási díjat kell felszámítani. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség tõkeösszegének legfeljebb 2,0%-a lehet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Kormány
nyilvános határozatban alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, illetve indokolt esetben elengedheti.
44. § Amennyiben az államnak a Priv. tv. 23. §-ának
(4) bekezdése alapján, valamint szerzõdéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy viszontgarancia érvényesítésébõl olyan fizetési kötelezettsége keletkezik, amely
nem szerepel e törvény 1. számú mellékletében, azt a
XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. Állam által vállalt
kezesség és viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell
teljesíteni.

Hatodik Fejezet
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Az Országgyûlés kizárólagos hatásköre
45. § (1) Az Országgyûlés a következõ címek, alcímek,
jogcím-csoportok, jogcímek, elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az elõirányzatok év közbeni megváltoztatására:
a) a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása (I. Országgyûlés fejezet, 6. cím),
b) a pártok támogatása (I. Országgyûlés fejezet,
7. cím),
c) a pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítványok (I. Országgyûlés fejezet, 8. cím),
d) az egyházak támogatása (XX. Oktatási és Kulturális
Minisztérium fejezet, 11. cím, 39. alcím, 1–8. jogcím-csoport),
e) az országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
(I. Országgyûlés fejezet, 16. és 17. cím).
(2) Az Országgyûlés magának tartja fenn a jogot az
I–VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és bevételi elõirányzatai fõösszegének, valamint a XX. Oktatási
és Kulturális Minisztérium fejezet 11. cím, 39. alcím,
9. Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója
és egyéb beruházások jogcím-csoport elõirányzatai csökkentésére, kivéve az Áht. 46. § (1) bekezdésében foglaltakat, valamint ha a fejezetek között a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetõi kezdeményeznek elõirányzat-átcsoportosítást.
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A központi költségvetés elõirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei
46. § (1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi
elõirányzatok közül az e törvény 14. számú mellékletben
megállapított esetekben a teljesülés külön szabályozott
módosítás nélkül is eltérhet az elõirányzattól.
(2) Amennyiben egy fejezeten belül több, a 14. számú
melléklet 3. és 4. pontjában meghatározott elõirányzat
van, az ott meghatározott százalékos mértékek – az ott
meghatározott bontás szerint súlyozva – ezen elõirányzatok eredeti támogatási elõirányzatainak együttes összegére
vonatkoznak.
47. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adóés Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal cím 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport 1. Személyi juttatások kiemelt
elõirányzata legfeljebb 13 800 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelõ járulékok kiemelt elõirányzata legfeljebb
4414 millió forinttal túlléphetõ, a pénzügyminiszter által
meghatározott feltételek teljesítése esetén, és ha a XLII. A
központi költségvetés fõ bevételei fejezet, 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím elõirányzata, a 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím elõirányzata, 3. cím, 4. Lakossági
illetékek alcím elõirányzata, a LXXI. Nyugdíjbiztosítási
Alap fejezet, 1. cím, 1. Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék jogcím-csoport elõirányzata, a
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 1. cím, 1. Munkáltatói egészségbiztosítási járulék alcím elõirányzata, a
2. alcím, 1. Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék jogcím-csoport elõirányzata együttesen legalább
101%-ban teljesül.
(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet
jutalom-elõleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi
juttatás és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatok
terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és
az (1) bekezdésben megjelölt elõirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei
teljesülnek.
Az év közben fizethetõ jutalom-elõleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülõ
elõirányzatok összegét.
(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi elõirányzat teljesül, az
(1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat
terhelõ járulékok elõirányzatának legfeljebb az év közben
kifizetett jutalom-elõleg összegével csökkentett részét lehet az APEH rendelkezésére bocsátani.
A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek teljesülésének arányában fizethetõ.
(4) A pénzügyminiszter a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi
többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 5. Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hiva-
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tal cím 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport
3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzatán és a 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport kiemelt elõirányzatain is túllépést engedélyezhet.
48. § (1) A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vámés Pénzügyõrség cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzata
legfeljebb 5220 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelõ
járulékok kiemelt elõirányzata legfeljebb 1670 millió forinttal túlléphetõ, a pénzügyminiszter által meghatározott
feltételek teljesülése esetén, és ha a XLII. A központi költségvetés fõ bevételei fejezet, 2. cím, 2. Jövedéki adó alcím,
2. cím, 3. Regisztrációs adó alcím és a 7. cím, 2. Vámbeszedési költség megtérítése alcím elõirányzatai együttesen
legalább 101%-ban teljesülnek.
(2) A pénzügyminiszter negyedévente engedélyezhet
jutalom-elõleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi
juttatás és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzat terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek és az
(1) bekezdésben megjelölt elõirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek.
Az év közben fizethetõ jutalom-elõleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülõ
elõirányzatok összegét.
(3) Amennyiben tárgyév december 28-ig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi elõirányzat teljesül,
az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatoknak legfeljebb az év
közben kifizetett jutalom-elõleg összegével csökkentett
részét lehet a Vám- és Pénzügyõrség rendelkezésére bocsátani.
A jutalom összege az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek teljesülésének arányában fizethetõ.
(4) A pénzügyminiszter a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi
többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 6. Vám- és Pénzügyõrség cím 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzatán és a 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport kiemelt elõirányzatain is túllépést
engedélyezhet.
49. § (1) A XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Fõfelügyelõség cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport 1. Személyi juttatások kiemelt elõirányzata
legfeljebb 333,33 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelõ járulékok kiemelt elõirányzata legfeljebb 106,67 millió
forinttal túlléphetõ, a szociális és munkaügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, a pénzügyminiszter egyetértésével, ha a 47. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi elõirányzatokra vonatkozó feltétel teljesül.
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(2) A szociális és munkaügyi miniszter negyedévente
engedélyezhet jutalom-elõleg kifizetést az (1) bekezdés
szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatok terhére, amennyiben az általa meghatározott feltételek, és a 47. § (1) bekezdésben megjelölt elõirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethetõ jutalom-elõleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülõ elõirányzatok összegét.
(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig a 47. §
(1) bekezdésében meghatározott bevételi elõirányzatok
teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és
munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatának legfeljebb
az év közben kifizetett jutalom-elõleg összegével csökkentett részét lehet az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség rendelkezésére bocsátani.
(4) A szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével a (2) bekezdés szerint negyedévente
meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet
legfeljebb 5%-ának mértékéig a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport 3. Dologi kiadások kiemelt
elõirányzatán és a 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport kiemelt elõirányzatain is túllépést engedélyezhet.
50. § (1) A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 6. cím, 1. elõirányzat-csoport, 1. Személyi
juttatások kiemelt elõirányzata legfeljebb 300,0 millió forinttal, a 2. Munkaadókat terhelõ járulékok kiemelt elõirányzata legfeljebb 96,0 millió forinttal túlléphetõ a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott
feltételek teljesítése esetén a pénzügyminiszterrel egyetértésben, és ha a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. Termékdíjak alcím 1–9. jogcím-csoport és 12. cím, 5. alcím Vízkészletjárulék alcím
elõirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.
(2) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a pénzügyminiszterrel történõ egyetértéssel negyedévente engedélyezhet jutalom-elõleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti
személyi juttatás és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzat terhére, amennyiben a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott feltételek és az (1) bekezdésben megjelölt elõirányzatoknak a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott negyedéves
bevételi tervei teljesülnek. Az év közben fizethetõ jutalom-elõleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülõ elõirányzatok összegét.
(3) Amennyiben a tárgyév november 25-éig az (1) bekezdésben meghatározott bevételi elõirányzatok legalább
89%-ban teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-elõleg
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összegével csökkentett részét kell a területi szervek rendelkezésére bocsátani.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét
ellátó szervek vezetõinek különleges jogosítványai
51. § (1) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt,
hogy a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet 25. cím, 30. alcím, 4. MÁV Zrt. tõkeemelése jogcím-csoport elõirányzat átutalásának ütemezésérõl döntsön.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a teljesítményértékelési, és -ösztönzési elvû juttatási rendszer forrásának
biztosítására a Miniszterelnöki Hivatal igazgatás és a minisztériumok igazgatása címeken jóváhagyott személyi
juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatain fejezetek közötti átcsoportosítást hajtson végre.
(3) A 4. § (1) bekezdése és 5. §-a szerinti elõirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcímekre, elõirányzat-csoportokra, kiemelt elõirányzatokra
– felmérés alapján – történõ átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.
(4) A pénzügyminiszter év közben fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 13. Rendkívüli beruházási tartalék jogcím-csoport elõirányzat terhére.
(5) Az Országgyûlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 24. cím,
4. Pénzügyigazgatás korszerûsítése alcím elõirányzata terhére a feladatmegosztásnak megfelelõen fejezetek közötti
átcsoportosítást hajtson végre.
(6) A önkormányzati és területfejlesztési miniszter a
pénzügyminiszterrel és a támogatás jellege szerint illetékes miniszterrel egyetértésben a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított elõirányzatok (IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. cím) 5. számú
mellékletben szereplõ támogatási jogcímei között a 9. jogcím kivételével, a helyi önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatások
(IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. cím)
6. számú mellékletben szereplõ támogatási jogcímei között, továbbá a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. és 3. cím, valamint a 8. cím között az 5. számú
mellékletben szereplõ 9. jogcím kivételével – a felhasználási igény figyelembevételével – átcsoportosításokat hajthat végre. Ha az átcsoportosítás a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. címrõl a 3. címre történik, úgy
az átcsoportosítás ez utóbbi címre a 6. számú melléklet 1.,
3., 2. támogatási jogcím sorrendjében történik.
(7) Az Országgyûlés felhatalmazza a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési minisztert, hogy a pénzügyminiszter
elõzetes egyetértésével a XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet
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a) 1–8. címek és alcímeik kiemelt elõirányzatai között,
b) a 10. cím, 2. Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
alcím, a 10. cím, 5. alcím, 1. Központosított bevételbõl
mûködõ támogatások jogcím-csoport, a 10. cím, 5. alcím,
2. Költségvetésbõl mûködõ támogatások jogcím-csoport,
a 10. cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások alcím, valamint a 10. cím, 13. EU tagságból
eredõ feladatok alcím között és az alcímeken belül,
átcsoportosítást hajtson végre.
(8) Az Országgyûlés felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a pénzügyminiszter elõzetes egyetértésével
a haderõ-átalakítással összefüggõ szervezeti intézkedésekbõl eredõ feladatok, a NATO felé vállalt haderõ-fejlesztési célkitûzések, valamint az elõre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – beleértve
címen belül a kiemelt elõirányzatokat is – indokolt esetben
átcsoportosítást hajtson végre.
(9) Az Országgyûlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az oktatási és kulturális miniszter értesítése alapján a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet,
11. cím, 15. alcím, 8. Kulturális közhasznú társaságok támogatása jogcím-csoport elõirányzatból, valamint a XX.
Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 4. Mûvészeti
intézmények cím elõirányzatból a színházi feladatot ellátó
közhasznú társaság(ok), költségvetési szerv(ek) fenntartói
feladatainak önkormányzat(ok) részére megállapodással
történõ átadásával egyidejûleg az õ(ke)t a megállapodás
szerint megilletõ összeget a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 4. A helyi önkormányzatok színházi támogatása címre átrendezze.
(10) Az Országgyûlés felhatalmazza az önkormányzati
és területfejlesztési minisztert, hogy 2007. évben a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet,
12. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 5. Lakbértámogatás
jogcím 2007. évi elõirányzatának 30%-ával növelt mértékéig kötelezettséget vállaljon a 2008. és a 2009. évre.
(11) Az Országgyûlés felhatalmazza az önkormányzati
és területfejlesztési minisztert, hogy
a) a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 3. Decentralizált szakmai
fejlesztési programok jogcím-csoport elõirányzatát – a regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve – a 16. számú
mellékletben foglalt, régiók számára meghatározott
összeg megváltoztatása nélkül az 12. cím, 3. alcím, 4. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-csoport
javára átcsoportosítsa,
b) a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím-csoport régiónkénti keretei között – a
regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve – átcsoportosítást hajtson végre.
(12) Az Országgyûlés felhatalmazza az önkormányzati
és területfejlesztési minisztert, hogy – a pénzügyminiszter
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elõzetes egyetértésével – a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 27. alcím, 1. Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program – sportlétesítmények fejlesztése jogcím-csoport, valamint a 12. cím, 27. alcím, 10. Sportlétesítmények
PPP konstrukcióban történõ fejlesztése jogcím-csoport
elõirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre.
(13) Az Országgyûlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert, hogy – a pénzügyminiszter elõzetes
egyetértésével – a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport, valamint 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi
felsõoktatás) jogcím-csoport elõirányzatokat egymás között – a szükséglet szerinti mértékben – átcsoportosítsa.
(14) Az Országgyûlés felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcím, 3. Felsõoktatási fejlesztési
program jogcím-csoport jogcímei közötti elõirányzatok átcsoportosítására, figyelembe véve a beruházások megvalósulását.
(15) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy
a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai közötti, a
3. számú melléklet „16.2. Alapfokú mûvészetoktatás” cím
alatti hozzájárulások elõirányzatából 2007. szeptember
1-jétõl felszabaduló elõirányzat terhére megemelje az
5. számú melléklet 23. pontja alatti „Az alapfokú mûvészetoktatás támogatása” jogcímû központosított elõirányzat összegét.
(16) A XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 29. Útpénztár alcím 2008. évi kötelezettségvállalási kerete 53 000,0 millió forint.
(17) Az Országgyûlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
fejezet 28. cím, 3. Energiaár-kompenzációs befizetés alcímen jóváhagyott bevételi elõirányzat túlteljesítése esetén a
XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet
16. cím, 92. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
alcím elõirányzatát a szociális és munkaügyi miniszter
kezdeményezésére a szükséges mértékig felemelje.
52. § (1) A fejezetek költségvetésében jóváhagyott fejezeti egyensúlyi tartalék
a) az I–VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek saját
hatáskörében használható fel a bevételeik teljesítése, a maradványképzési kötelezettségük tartása esetén, továbbá ha
a mûködõképesség fenntartása, a megkezdett beruházások, felújítások készültségi foka azt indokolja,
b) az a) pontba nem tartozó fejezetek esetében a Kormány engedélyével, az általa meghatározott célra használható fel a kiadások alakulására és a bevételek várható teljesítésére figyelemmel.

12747

(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt a fejezeti egyensúlyi tartalék fejezeten belüli, fejezetek, illetve
az államháztartás alrendszerei közötti átcsoportosítására.
(3) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a
költségvetési és gazdasági folyamatok függvényében
döntsön a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról.
(4) Az Országgyûlés elrendeli, hogy a 2007. évben a
központi költségvetési szerveknél – ideértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is – és a fejezeti kezelésû elõirányzatoknál a 2006. évivel azonos összegû elõirányzat-maradvány képzõdését kell elérni. A maradvány
megállapításának módjára, összegének mérséklésére, fejezetenkénti meghatározására a Kormány kap felhatalmazást.
53. § (1) Az I. Országgyûlés fejezeten belül az Országgyûlés Hivatala gazdasági fõigazgatójának, a X. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternek, a XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezeten belül a gazdasági és közlekedési miniszternek, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a
pénzügyminiszternek – mint a fejezet felügyeletét ellátó
szerv vezetõjének – tervezési, elõirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenõrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki az I. Országgyûlés
fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím, a X. Miniszterelnökség fejezet 10. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím,
11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím, a
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 7.
Nemzeti Hírközlési Hatóság cím, 12. Magyar Energia Hivatal cím, 13. Magyar Szabadalmi Hivatal cím, illetõleg a
XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím elõirányzatokra.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket az I. Országgyûlés fejezet, 5. Közbeszerzések Tanácsa cím felett a Tanács elnöke, a X. Miniszterelnökség
fejezet 10. Kormányzati Ellenõrzési Hivatal cím esetében
a szervezet elnöke, a 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím felett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, a XV. Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium fejezet, 7. Nemzeti Hírközlési Hatóság cím
esetében a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke, a 12. Magyar Energia Hivatal esetében a Hivatal elnöke, a 13. Magyar Szabadalmi Hivatal cím esetében a Hivatal elnöke, a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet,
13. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a
Felügyeleti Tanács elnöke látja el.
(3) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke.
(4) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
esetében az önkormányzati és területfejlesztési miniszter,
a XIX. EU Integráció fejezet esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, a XLII. A központi költségvetés fõ
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bevételei fejezet esetében a pénzügyminiszter gyakorolja
az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.
(5) A XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport, 2. Építésügyi célelõirányzatok jogcím terhére a bevételek mértékéig lehet kötelezettséget vállalni.
(6) A fejezetek költségvetésében EU integráció fejezeti
kezelésû elõirányzat címen, illetve alcímen jóváhagyott
elõirányzatokra a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének tervezési, elõirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenõrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki. E jogokat és kötelezettségeket a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke gyakorolja.
54. § (1) A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 54. § (1)–(4) bekezdései, 55. § (1)–(2) bekezdései és 57. §-a alapján kötelezettségvállalással terhelhetõ, de 2004–2006. években kötelezettségvállalással nem terhelt kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok mértékéig vállalható 2007. évben – az
ott megnevezett európai uniós programokra vonatkozó –
tárgyévi és éven túli kötelezettség.
(2) A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl
szóló 2005. évi CLIII. törvény 54. § (7)–(8) bekezdései
alapján kötelezettségvállalással terhelhetõ, de 2004–2006.
években kötelezettségvállalással nem terhelt, továbbá a
2007. évre meghatározott 9221,3 millió forint összegû kötelezettségvállalási keret-elõirányzatok mértékéig vállalható 2007. évben az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus által támogatott projektekre, illetve technikai segítségnyújtásra vonatkozó tárgyévi és éven túli kötelezettség.
(3) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadásra kerülõ Nemzeti Stratégiai Referencia Keret, illetve az operatív programok alapján
2007-ben az operatív programokban 2007. és 2008. évekre
meghatározott európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési kötelezettségvállalási keretek együttes
összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.
(4) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadásra kerülõ, részben az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott vidékfejlesztési támogatások felhasználására vonatkozó nemzeti stratégiai terv alapján 2007-ben az ezen stratégiai tervben 2007–2010. évekre meghatározott európai uniós és
ahhoz kapcsolódó központi költségvetési kötelezettségvállalási keretek együttes összegéig vállalható tárgyévi és
éven túli kötelezettség.
(5) Az Európai Bizottság 1320/2006/EK Rendelete
alapján, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodás és Mezõgazdasági területek erdõsítése
címû intézkedései esetében a Tanács 1257/1999/EK rendeletének 23. cikk (1) és 31. cikk (1) bekezdései által rög-
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zített 5, illetve 20 éves támogatási periódus következtében
keletkezõ, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 19. számú mellékletében meghatározott kötelezettségvállalási keret-elõirányzatokhoz viszonyított többlet-kötelezettségvállalás az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási keretét terheli.
(6) Az Európai Bizottság és a Magyar Köztársaság Kormánya által elfogadásra kerülõ, részben az Európai Halászati Alapból finanszírozott halászati támogatások felhasználására vonatkozó nemzeti stratégiai terv alapján
2007-ben az ezen stratégiai tervben 2007. és 2008. évekre
meghatározott európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési kötelezettségvállalási keretek együttes
összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.
(7) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása érdekében a pénzügyminiszter egyetértésével az (1)–(6) bekezdésekben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség.

Hetedik Fejezet
A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES
ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
55. § (1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felsõ határ egy naptári napra jutó összege
2007. évben 18 490 forint.
(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a szerinti nyugdíjemelés
számításánál 2007. évben 1,7%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 6,2%-os fogyasztói árnövekedést kell
figyelembe venni.
56. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2007. évben 36 800 forint.
57. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék
számítási alapja 2007. évben 19 600 forint.
(2) Az Áht. 93/A. §-ában foglalt keret 2007. évben a keresetbe tartozó juttatások elõzõ évi bázis elõirányzatának
2%-a.
(3) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (5) bekezdése szerinti hozzájárulás 2007. évi
összege 10 000 forint/fõ.
58. § (1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény 103. §-ának (2) bekezdése sze-
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rinti legalacsonyabb bírói alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2007. évben 339 000 forint.
(2) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény
46/D. §-ának (2) bekezdése szerinti legalacsonyabb ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat – 2007. évben
339 000 forint.
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX.
törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi segítõi óradíj
2007. évben 3000 forint.
(4) Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény
131. §-ának (2) bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj
2007. évben 3000 forint.
59. § (1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/F. §-ának
(2) bekezdése szerinti nevelõszülõi díj legalacsonyabb
összege – gyermekenként, fiatal felnõttenként – a 2007.
évben 13 000 forint/hó.
(2) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 66/L. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelõszülõi díj legalacsonyabb
összege a 2007. évben 112 000 forint/hó.
(3) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert
havi költsége 2007. évben 425 forint.
(4) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti elsõ
utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és
harmadik utalási összeg 44 600–44 600 forint, ha a gyermek 2007. évben született.
60. § (1) A Közokt. tv. 118. §-ának (11) bekezdésében
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2007. évben 5250 forint/fõ/hónap.
(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó
támogatásként 2007. évben 14 000 forint/fõ/év összeget
kell a közoktatási intézményfenntartóknak biztosítani a
Kormány által meghatározott feltételek szerint.
61. § A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény
(a továbbiakban: Fktv.) 22. § (1) bekezdése alapján a fogyatékkal élõ felnõttek általános, nyelvi és szakmai képzéséhez nyújtható normatív támogatás mértéke 2007. évben
780 forint/fõ/óra.
62. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról
szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)
7. §-ának (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló
1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak
végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény (a továbbiakban: 1997. évi X. törvény) 2. §-ának (4) bekezdése, vala-
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mint a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében
történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm.
rendelet alapján az életjáradék összege 2007. március 1-jétõl az elõzõ évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.
(2) Az Éltv., az 1997. évi X. törvény, valamint a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet alapján a 2007. március 1-je után megállapított életjáradék
mértékét az azok mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.
63. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni
gyógyszerkeret havi összege 2007. évben 12 000 forint.
(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret
éves összege 2007. évben 6000 forint.
64. § (1) A Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt.
és a Duna Televízió Zrt. mûsorterjesztési költségeire a támogatásokat a számlával igazolt fizetési kötelezettségekhez igazodóan – áfá-val növelt összegben – közvetlenül az
Antenna Hungária Rt.-nek kell folyósítani. A támogatás
összegének meghatározásánál csak az állandó stúdióra és a
fix telepítésû országos rendszerek igénybevételére vonatkozó szolgáltatások tekintendõk mûsorterjesztési költségnek, az alkalmi közvetítõvonalak költségei még egyidejû
sugárzás esetében sem. A folyósított összegbõl az arányosítás alapján levonható áfá-nak megfelelõ összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani.
(2) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelõzõ év mérlegfordulónapi auditált
állományát a tárgyév június 30-ig kell a költségvetés számára megfizetni.
(3) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettség
2006. december 31-i auditált állományának megfizetéséhez a pénzügyminiszter legfeljebb 2010. június 30-ig részletfizetést engedélyezhet.
65. § A Paksi Atomerõmû Zrt. 2007. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba
22 827,5 millió forint, amelyet havonta egyenlõ részletekben köteles átutalni az Alap számlájára.
66. § (1) Az Országgyûlés a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt decentralizált fejlesztési
programok támogatási kereteinek régiónkénti összegét a
16. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) A decentralizált fejlesztési programok támogatási
kereteinek régiónkénti összege a következõk szerint
alakul ki:
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a) A XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 4. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-csoport tekintetében a régió és
területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségeinek lakónépessége, az egy fõre jutó bruttó hazai termék
értéke, a legelmaradottabb északkeleti országrész felzárkóztatásának követelménye együttes figyelembevételével.
b) A XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 3. Decentralizált szakmai
fejlesztési programok jogcím-csoport a kapcsolódó szakmai program megvalósításának helyszínei, a program céljához kötõdõ szükségletek területi felmérése, illetve szakmapolitikai követelmények alapján.
c) A XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet, 12. cím, 3. alcím, 2. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésére jogcím-csoport tekintetében a program céljához kötõdõ területi szakmai követelmények alapján.
d) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi
közutak burkolatfelújításának támogatása tekintetében e
törvény 5. számú melléklet 14. pontja szerint.
e) A IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet,
6. Címzett és céltámogatások cím tekintetében a 16. §
(1) bekezdés c) pontja szerint.
f) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím tekintetében a 16. § (1) bekezdés
d) pontja szerint.
g) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
10. A leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása cím tekintetében a 16. § (1) bekezdés
f) pontja szerint.
h) A LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap,
1. Hazai innováció támogatása cím tekintetében a decentralizált keret 50%-át a régiók népességszáma arányában,
50%-át a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveirõl, a kedvezményezett térségek besorolásának
feltételrendszerérõl szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan szerint.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 16. számú
mellékletben foglalt decentralizált fejlesztési programok
általános és program-specifikus támogatási feltételeit
2007. január 31-éig rendeletben szabályozza. Biztosítani
kell, hogy a decentralizált területfejlesztési programok
(XI. fejezet, 12. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport) új döntéseinél a leghátrányosabb helyzetû kistérségek régiónkénti
egy fõre jutó támogatása legalább 20%-kal haladja meg a
régió többi kistérségének egy fõre jutó támogatását.
(4) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
értékesítésébõl 2007. évben várható költségvetési bevétel
Kormány által meghatározott hányada a XV. Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 2. alcím,
2. Energiafelhasználási hatékonyság javítása jogcím-csoport és a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
fejezet, 10. cím, 2. alcím, 9. Üvegházhatású gázok kibo-
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csátásának csökkentésével összefüggõ feladatok jogcím-csoport elõirányzatainak növelésére felhasználható.
67. § A XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 2. jogcím-csoport,
1. Fejlesztési típusú támogatások elõirányzat jogcím terhére kell teljesíteni a korábbi évekrõl áthúzódó agrárberuházások kötelezettségvállalásait, a 10. cím, 5. alcím, 2. jogcím-csoport, 2. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
jogcím elõirányzatról pedig a folyó költségként elszámolható, megszûnõ agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2007. évet terhelõ áthúzódó kötelezettségvállalásait. Ugyancsak a 10. cím, 5. alcím, 2. jogcím-csoport, 2. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
jogcím elõirányzatról kell teljesíteni a kedvezõtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 2007. évet terhelõ kiadásait is.

MÁSODIK RÉSZ
AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK
KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
RENDELKEZÉSEK
68. § (1) Az Országgyûlés a pénzalapok költségvetését
– bevételeit és kiadásait – alaponként, jogcímenként e törvény 9. számú melléklete szerint állapítja meg. A pénzalapok év végi egyenlege nem lehet rosszabb a mellékletben
jóváhagyott összegnél.
(2) A Munkaerõpiaci Alap elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadási elõirányzatait e törvény
14. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdés szerint jóváhagyott egyenleget nem
befolyásolhatja a 14. számú melléklet LXIII. Munkaerõpiaci Alap fejezetben megjelölt elõirányzatok túlteljesülése.
(4) A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapnál a káresemény bekövetkezése után az ezzel
összefüggõ kártalanítás kifizetése esetén az egyenleg eltérhet az (1) bekezdés szerint jóváhagyottól.
(5) A Munkaerõpiaci Alap a központi költségvetésbe
113 309,5 millió forintot ad át részben a megváltozott
munkaképességûek támogatásához, valamint a munkanélküli ellátórendszer változásával összefüggõ költségvetési
kiadásokhoz való hozzájárulásként.
(6) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásait 2007-ben legalább 40%-ban, 2008-ban legalább
50%-ban, 2009-ben legalább 60%-ban közvetlenül a gazdaság szereplõi, a vállalkozások ebbéli tevékenységének
támogatására kell fordítani.
(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1. Hazai innováció támogatása címbõl 1000,0 millió forintot a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.
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évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése figyelembevételével az
alap stratégiai céljaival összhangban álló, a gazdaságban
hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatási pályázatok támogatására kell fordítani. Az Országos Tudományos
Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiakban:
OTKA Bizottság) elnökének egyetértésével kialakított kiírásra beérkezõ pályázatok elõszûrését – megállapodás
alapján – az OTKA Bizottság végzi.
(8) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai
társfinanszírozása céljára a Munkaerõpiaci Alap összesen
9725,6 millió forintot ad át, e törvény 9. számú melléklete
szerinti bontásban.
(9) Az elkülönített állami pénzalapok 2007. évi összevont mérlegét e törvény 10. számú melléklete tartalmazza.
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AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE
71. § (1) Az Országgyûlés az E. Alap 2007. évi
a) bevételi fõösszegét 1 637 746,3 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 1 665 246,2 millió forintban,
c) hiányát 27 499,9 millió forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi
fõösszegek részletezését, valamint az egészségbiztosítási
költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást e törvény 12. számú melléklete
tartalmazza.

Negyedik Fejezet
HARMADIK RÉSZ
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI
ALAPJAINAK 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Elsõ Fejezet
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE,
A HIÁNY MÉRTÉKE
69. § (1) Az Országgyûlés a társadalombiztosítási alrendszernek az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése
összegzésébõl adódó 2007. évi
a) bevételi fõösszegét 4 202 431,3 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 4 229 931,2 millió forintban,
c) hiányát 27 499,9 millió forintban
állapítja meg.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer 2007. évi összevont költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 13. számú melléklete tartalmazza.

Második Fejezet
A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL,
AZ EGYES ELÕIRÁNYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,
TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
Elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ
kiadások
72. § A 70. és a 71. §-ban meghatározott kiadások elõirányzatai közül az e törvény 14. számú mellékletében
meghatározott elõirányzatok teljesülése külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az elõirányzattól.

A Kormány, az egészségügyi miniszter, a szociális és
munkaügyi miniszter és a pénzügyminiszter különleges
jogosítványai
73. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport, 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport között a
Kormány átcsoportosítást hajthat végre.

70. § (1) Az Országgyûlés az Ny. Alap 2007. évi
a) bevételi fõösszegét 2 564 685,0 millió forintban,
b) kiadási fõösszegét 2 564 685,0 millió forintban,
c) egyenlegét nulla forintban
állapítja meg.

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím,
3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoporton
belül az 1–18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport
1. és 2. jogcímei között az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi
fõösszegek részletezését, valamint a nyugdíjbiztosítási
költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz nyújtott támogatást e törvény 11. számú melléklete
tartalmazza.

(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
5. cím, 3. alcím, 18. Egészségbiztosítási informatikai rendszerek fejlesztése jogcím-csoport kiemelt elõirányzatáról a
feladatok végrehajtása érdekében az 5. cím, 1. Központi
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hivatali szerv alcím és 2. Igazgatási szervek alcím kiemelt
elõirányzataira átcsoportosítson.
(4) A világbanki kölcsönnel összefüggõ tõketörlesztéssel és kamatkiadással kapcsolatosan az Országgyûlés felhatalmazza
a) a szociális és munkaügyi minisztert, hogy a LXXI.
Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. elõirányzat-csoport, 6. Kamatfizetések kiemelt elõirányzat,
valamint a 3. Kölcsönök elõirányzat-csoport elõirányzatát,
b) az egészségügyi minisztert, hogy a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. elõirányzat-csoport, 6. Kamatfizetések kiemelt elõirányzat, valamint a 3. Kölcsönök elõirányzat-csoport elõirányzatát az
Áht. szerinti befizetési kötelezettség teljesítését követõen
a saját bevételi többlet terhére megemelje, illetve a saját
bevétellel nem fedezett résszel az elõirányzatot túllépje.
(5) Az Országgyûlés felhatalmazza a szociális és munkaügyi minisztert, hogy engedélyezze a nyugellátásban részesülõ személyek évközi nyugellátás-emelése, és a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a nyugdíjak korrekciós
célú emelésérõl szóló 2005. évi CLXXIII. törvény szerinti
emelés végrehajtásával összefüggésben a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, valamint 2. alcím,
1. elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások, 2. Munkaadókat terhelõ járulékok, 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzatai tételes elszámolás alapján
történõ túlteljesülését.
(6) Az Országgyûlés felhatalmazza
a) a szociális és munkaügyi minisztert, hogy az Ny.
Alap kezelõjének javaslatára a 81. § (1) bekezdésében,
b) az egészségügyi minisztert, hogy az E. Alap kezelõjének javaslatára a 81. § (2) bekezdésében a pénzbeni ellátásoknál
meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.
(7) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy engedélyezze a LXXII. Egészségbiztosítási
Alap fejezet, 5. cím, 1. alcím, 1. elõirányzat-csoport,
1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat terhelõ járulékok kiemelt elõirányzat kiadási elõirányzatai elszámolás
alapján történõ együttes túllépését
a) a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések (1. cím,
7. alcím, 2. jogcím-csoport) elõirányzat túlteljesülése esetén a többletbevétel 5%-ával, legfeljebb 250,0 millió forinttal,
b) kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek (1. cím,
7. alcím, 3. jogcím-csoport) címen befolyt bevételek
5%-ával, legfeljebb 120,0 millió forinttal,
c) az egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ
egészségügyi szolgáltatások biztosítására kötött szerzõdések teljesítésének ellenõrzése alapján az egészségügyi
szolgáltatók visszafizetése (1. cím, 7. alcím, 11. jogcím-csoport) címen befolyt bevételek 2%-ával, legfeljebb
50,0 millió forinttal.
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A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése
egyes elõirányzatainak felhasználásával kapcsolatos
rendelkezések
74. § (1) Az E. Alap költségvetésében jóváhagyott
2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 20. Céltartalék jogcím
elõirányzat kizárólag a LXXII. Egészségbiztosítási Alap
fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 1. Háziorvosi,
háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím, 3. Fogászati ellátás jogcím, 17. Laboratóriumi ellátás jogcím és 18. Összevont
szakellátás jogcím 2007. évi kiadásaira fordítható.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím,
12. Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel jogcím-csoport elõirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 20. Céltartalék jogcím elõirányzatot az (1) bekezdésben meghatározottak szerint átcsoportosítsa az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) elszámolása alapján.
(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,
1. jogcím-csoport 20. Céltartalék jogcím elõirányzatát
megemelje az 1. cím, 7. alcím, 12. jogcím-csoport bevételi
elõirányzatán felül jelentkezõ többlet összegével.
75. § (1) Az E. Alap költségvetésében jóváhagyott
2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport 4. Gyógyszertámogatás
kiadásai tartalék jogcím elõirányzat kizárólag a LXXII.
Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím
2007. évi kiadásaira fordítható.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt a
gyógyszertámogatás kiadásai tartalék elõirányzatának
megemelésére, valamint az elõirányzat (1) bekezdésben
meghatározottak szerinti átcsoportosítására.
(3) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím,
7. jogcím-csoport 2. jogcím elõirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás kiadásai tartalékot
az (1) bekezdésben meghatározottak szerint átcsoportosítsa.
(4) Az Országgyûlés felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a pénzügyminiszter egyetértésével a
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,
4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzatát évközben megemelje az 1. cím, 7. alcím,
7. jogcím-csoport 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb
gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím
bevételi elõirányzatán felül jelentkezõ többlet összegével.
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76. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
2. cím, 3. alcímen belül az idõarányoshoz viszonyított évközi elõirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás
jogcím-csoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcím-csoport,
továbbá az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport esetében a pénzügyminiszter engedélyezheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti túllépés kiszámításánál az
érintett elõirányzatoknál a 78. §-ban és a 79. § (1) bekezdésében meghatározott elõleget nem kell figyelembe venni.
77. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi
ellátások szerzõdésben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím,
3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoport,
18. Összevont szakellátás jogcím kiadási elõirányzatból
20 000,0 millió forint az egészségügyi szakellátás struktúraátalakításával összefüggõ mûködési többletkiadások
kompenzálására, továbbá 7500,0 millió forint az intézményi átalakítások és kapacitáscsökkentések támogatására
(ezen belül felhalmozási kiadásokra is) fordítható külön
jogszabályban meghatározottak alapján.
(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím,
3. alcím, 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoporton
belül az 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím,
a 3. Fogászati ellátás jogcím, 17. Laboratóriumi ellátás
jogcím, valamint a 18. Összevont szakellátás jogcím kiadási elõirányzata tartalmazza a vizitdíj, illetve napidíj
megfizetése alól külön törvény alapján történt mentesítésbõl származó bevétel kiesés kompenzálására szolgáló fedezetet.
78. § Az OEP az E. Alap gyógyító-megelõzõ ellátás jogcím-csoportból finanszírozott egészségügyi szolgáltatók
részére a tizenharmadik havi illetmény, illetve munkabér
január havi kifizetéséhez kérelemre január hónapban elõleget folyósíthat. Az elõleget az OEP a tárgyév február
1-jétõl tizenegy havi egyenlõ részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegbõl.
79. § (1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
2. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím elõirányzata tartalmazza a 8000,0 millió forint finanszírozási elõlegre fordítható összeget.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím,
3. alcím, 2. Gyógyfürdõ és egyéb gyógyászati ellátás támogatása jogcím-csoport és 5. Gyógyászati segédeszköz
támogatás jogcím-csoport elõirányzatai tartalmazzák a külön jogszabályokban meghatározott vénykezelési díj fedezetét is.
(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím,
3. alcím, 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jog-
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cím-csoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.
80. § (1) Az irányított betegellátási rendszerben az ellátás szervezésére 2007. évre az OEP az e törvény hatálybalépéséig az irányított betegellátási rendszerben részt vett
ellátásszervezõk közül az erre vállalkozókkal (a továbbiakban: ellátásszervezõ), legfeljebb 2,3 millió lakosra
köthet szerzõdést. Az egy ellátásszervezõ által ellátott személyek száma 100 ezernél kevesebb és 450 ezernél több
nem lehet.
(2) Az (1) bekezdés alapján az irányított betegellátási
rendszerben résztvevõ ellátásszervezõ külön jogszabály
szerinti elvi számláján a külön jogszabályban foglaltak
szerint keletkezett bevételi többlet
a) 10%-os mértékéig a bevételi többlet 30%-a,
b) 10%-ot meghaladó mértéke esetén a 10% mértékig a
bevételi többlet 30%-a, továbbá a 10% fölötti rész 25%-a a
külön jogszabályban meghatározottak szerint kerül felosztásra az ellátásszervezõk között, mely a szervezõk érdekeltségi rendszerében foglaltak alapján kerül felhasználásra.
(3) A (2) bekezdés szerint fennmaradó összeg az ellátásszervezõk részére nem kerül kifizetésre.
(4) A (2) bekezdés szerint az ellátásszervezõk részére
megállapítható, a rendszer keretein belül, annak céljai érdekében felhasználandó összeg akkor fizethetõ ki, ha a korábban, az irányított betegellátási modellkísérlet, ill. rendszer keretein belül kifizetett összegek maradéktalanul, szabályszerûen felhasználásra kerültek.
(5) Az irányított betegellátási rendszerben 2006. december 31-én szerzõdéssel rendelkezett ellátásszervezõnek az irányított betegellátási rendszerben való további
részvétele és az ez alapján végzett tevékenysége – az
(1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2007.
évben folyamatos.
81. § (1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a
2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott elõirányzat
terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén
méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra
200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre
700,0 millió forint, egyszeri segélyre 150,0 millió forint
használható fel.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím,
2. Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai alcímen belül az
adott elõirányzat terhére különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén táppénz megállapítására 180,0 millió forint, terhességi-gyermekágyi segély megállapítására
10,0 millió forint, gyermekgondozási díj megállapítására
25,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére, különös méltánylást érdemlõ körülmények esetén gyógyító-megelõzõ ellátásra
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140,0 millió forint, gyógyszertámogatásra 4200,0 millió
forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra 500,0 millió
forint használható fel.
82. § A világbanki kölcsönnel összefüggõ tõketörlesztésre és kamatkiadásra a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap
fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím 450,0 millió forintot, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
5. cím, 1. Központi hivatali szerv alcím 600,0 millió forintot tartalmaz.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
83. § E törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.
84. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg:
a) az egyedi támogatásokat, az egyedi támogatások keretében nyújtott költségtérítéseket, az egyéb vállalati támogatásokat és azok felhasználási szabályait,
b) az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célokhoz nyújtott támogatások részletes jogcímeit, a támogatások folyósításának, felhasználásának, ellenõrzésének, valamint a
rendeltetéstõl eltérõ felhasználás szankcionálásának általános szabályait,
c) az egészségügyi szakellátás struktúraátalakításával
összefüggõ mûködési többletkiadások kompenzálására
vonatkozó szabályokat,
d) az egészségügyi intézményi átalakítások és kapacitáscsökkentések támogatására vonatkozó szabályokat,
e) a szociális ágazat irányításáért felelõs miniszter által
mûködtetett irányított területi kiegyenlítési rendszer részletes szabályait,
f) a nyugellátások kiadásai, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó posta- és egyéb költségek fedezetére
az Ny. Alapnak átadott pénzeszköz címen történõ utalás
részletes szabályait.
85. § Az Országgyûlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a 40. § (5), valamint a 41. § (5) bekezdése szerinti mértéket rendeletben állapítsa meg.
86. § Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértésben
a) a 3. számú melléklet 11. e), 11. g), 11. h), 11. i),
12. ab), 12. ac) és 12. c) pontja szerinti jogcímeken normatív hozzájárulásban részesülõ fenntartók kiegészítõ támogatásának szabályait rendeletben határozza meg,
b) a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. cím 92. Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez alcímen belül a kiemelt elõirányzatok között év közben átcsoportosítást hajtson végre.
87. § (1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: mé-
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dia tv.) 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított
összege a 2007. évre havi 967 forint.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a
média tv . 79. §-ának (1) bekezdése szerinti üzemben tartási díj 2007-re esedékes összegének megfizetését – a média
tv. 80. § (3) bekezdése szerinti fizetési kötelezettség áprilistól decemberig terjedõ idõszakban esedékes összege
60%-ának kivételével – átvállalja.
(3) A Kormány – figyelemmel a média tv. 148. §-ának
(1) bekezdésében foglaltakra – az esedékes üzemben tartási díjat az APEH – mint a média tv. 82/A. § szerinti megbízott – közremûködésével az átvállalással nem érintett
üzemben tartási díj megfizetésére kötelezettektõl 2007.
április 1-jétõl beszedi és továbbítja a Mûsorszolgáltatási
Alapba. Az általa beszedett díjbevétel terhére az APEH
10% beszedési költséget számolhat el.
(4) A Kormány a (3) bekezdés szerinti nettó üzemben
tartási díjat – mértékének bizonytalanságára és idõbeli késedelmére tekintettel – a Mûsorszolgáltatási Alap számára
megelõlegezi.
(5) A (2) bekezdés szerinti átvállalás és a (4) bekezdés
szerinti megelõlegezés havi összegének alapja a 2002. évi
elvi díjbevétel (a 2001. évben ténylegesen beszedett díjbevétel 7%-kal megnövelt és 9,55% beszedési költséggel
csökkentett összege, valamint a mentesítettek után
2002-ben térített díjátalány együttesen) egy tizenketted része. Ezt kell megnövelni az (1) bekezdésben foglalt díjösszegnek a 2002. évi üzemben tartási díj (havi 740 Ft)
nagyságához viszonyított növekedése arányában.
(6) A Kincstár az átvállalás és megelõlegezés (5) bekezdés szerinti havi együttes összegét a (3) bekezdés szerinti
nettó díjbevételnek a Mûsorszolgáltatási Alapba a tárgyhónapot megelõzõ hónapban befolyt összegével csökkentett mértékben utalja.
(7) A Magyar Televízió Közalapítvány – a média tv.
60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint felhasználható –
céltámogatása (I. Országgyûlés fejezet, 13. cím, 1. alcím)
– elkülönített nyilvántartással, a cél szerinti felhasználást
megállapítható módon – a Magyar Televízió Zrt. közszolgálati mûsorai tervének megvalósításához – ideértve a korszerû megjelenésû és tartalmú közéleti és kulturális mûsorok súlyának növelését is –, továbbá a közszolgálati tevékenysége ellátásához alapvetõen szükséges ingatlanok
(székhely, stúdiók, gyártóbázis) bérleti díjának, valamint
az MTV Zrt. új telephelyre költözéséhez kapcsolódó költségeknek a fedezetéül szolgál. A bérbeadó által a szerzõdés szerint kiállított számlán szereplõ összegû bérleti díjat
közvetlenül a bérbeadónak kell folyósítani az MTV Zrt.
engedélyezõ nyilatkozata alapján. A folyósított összegbõl
az arányosítás alapján levonható áfá-nak megfelelõ összeget nem lehet támogatási bevételként elszámolni, azt állammal szembeni visszatérítési kötelezettségként kell
nyilvántartani.
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(8) Az állammal szembeni visszatérítési kötelezettségnek a tárgyévet megelõzõ év mérlegfordulónapi auditált
állományát a tárgyév június 30-ig kell a költségvetés számára megfizetni.
88. § (1) A Magyar Állam a központi költségvetés terhére a Nemzeti Autópálya Zrt.-nek és az Állami Autópálya
Kezelõ Zrt.-nek a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel, valamint kereskedelmi bankokkal szemben fennálló hiteltartozásaiból együttesen legfeljebb 146 000 millió forint összegû hiteltartozását – annak járulékaival együtt – legkésõbb
2007. december 31-i hatállyal átvállalhatja. A Nemzeti
Autópálya Zrt., illetve az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. a
hitelátvállalással szemben kész útszakaszokat, kiemelt
közútfejlesztési beruházásokat és egyéb, e projektekkel
kapcsolatos eszközöket ad át, és elszámol a Magyar Állammal. Az átadás, illetve elszámolás mentesül az általános forgalmi adó és az illeték megfizetése alól.
(2) A Nemzeti Autópálya Zrt. 2007. év folyamán és az
azt követõ években országos közúti és vasúti közlekedési
infrastruktúra beruházásokat, illetve egyéb, e projektekkel
kapcsolatos eszközöket ad át a Magyar Államnak. Az átadás ellenérték fejében történõ átadásnak minõsül, és teljes körûen mentesül az általános forgalmi adó és az illeték
megfizetése alól.
(3) A Kincstár a Nemzeti Autópálya Zrt. által végzett,
országos közúti és vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztéseket érintõ, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékos beruházásokat terhelõ és a projekt költségek részét képezõ költségekrõl kiállított számlák, vagy határozatok általános forgalmi adó tartalmát, az általános forgalmi adó
bevallására elõírt határidõt követõ 50 napon belüli visszatérítési kötelezettség mellett a KESZ terhére kamatmentesen megelõlegezi a Nemzeti Autópálya Zrt. részére.
(4) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar
Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
(Autópálya törvény) 2. számú mellékletben (,,a
2003–2007 között elõkészítés alatt álló gyorsforgalmi
utak”) foglaltak szerint tervezi a XV. fejezet 28. alcímen a
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés teljes elõkészítését és
annak költségeit.
89. § Az Országgyûlés felhatalmazza – a Magyar Államot képviselõ pénzügyminiszter Áht. 113/A. §-ának
(1) bekezdésében megjelölt feladatkörében a hivatkozott §
(2) bekezdése szerint eljáró – Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot, hogy az
1988/I., 1988/II., 1989/I., 1990/I., 1991/I., 1991/II.,
1992/I., 1993/I., 1993/II., 1994/I., 1994/II. és 1995/I. sorozatú, valamint az 1991. és 1992. években sorozat megjelölés nélkül kibocsátott kincstárjegyek tekintetében a fennálló forgalmazási szerzõdéseket értékpapír oldali tételes elszámolás nélkül, a Magyar Államot megilletõ, minimum
10 évre szóló, legkevesebb 200 millió Ft összegû egyolda-
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lú fizetési kötelezettség (garancia) kikötése mellett szüntesse meg.
90. § Az Országgyûlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjét, hogy ha olyan európai uniós támogatás kerül 2007-ben felhasználásra, amelyet a fejezet
elõirányzata nem tartalmaz, akkor új elõirányzatot nyisson
az európai uniós támogatás elõirányzatára – bevételi és kiadási oldalon egyaránt – és a központi költségvetési forrást
a fejezet elõirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa.
Az átcsoportosítás – a részben az Európai Unió vagy az
EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott programok, projektek elõirányzatainak kivételével – nem érinthet elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ elõirányzatot.
91. § (1) Az Országgyûlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjét, hogy az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében
pótlólagosan szükséges, a vonatkozó fejezeti támogatási
elõirányzatot meghaladó központi költségvetési támogatást a fejezet elõirányzatain belül átcsoportosítással biztosítsa, mely átcsoportosítás – a részben az Európai Unió
vagy az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott programok, projektek elõirányzatainak kivételével – nem érinthet elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ
elõirányzatot.
(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjét, hogy amennyiben az európai
uniós forrásokból – vagy az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által –
finanszírozott programokhoz, projektekhez a támogatásokat nyújtó fél a források folyósításával elmarad a pénzügyi
megállapodásokban, közösségi jogszabályokban meghatározott ütemtervtõl, vagy az Európai Unió, illetve az EGT
Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus által nyújtott forrás egyéb okból nem áll
rendelkezésre, akkor a szükséges forrást az adott költségvetési sor támogatási elõirányzatából, ha az nem elegendõ,
úgy a fejezet elõirányzatain belül átcsoportosítás útján biztosítsa. Az átcsoportosítás – a részben az Európai Unió
vagy az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által finanszírozott programok, projektek elõirányzatainak kivételével – nem érinthet elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ
elõirányzatot.
(3) A költségvetési támogatás azon részét, amelynek
kifizetése a (2) bekezdés alapján történt, az Európai
Unió, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a
Norvég Finanszírozási Mechanizmus által nyújtott forrás rendelkezésre állása után – amennyiben szükséges –
vissza kell pótolni azon költségvetési elõirányzatra,
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amely elõirányzatról a megelõlegezett összeg korábban
átcsoportosításra került.
92. § A részben az Európai Unió költségvetésébõl finanszírozott programok, projektek esetén tervezett céltartalék
csak az adott program, projekt elõre nem látható kiadásainak finanszírozására használható fel. A céltartalék intézményi kiadási célokra nem fordítható.
93. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) VI. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2007. január 1-jétõl 2007. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 30 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 90 millió forint;
c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint;
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.
(2) A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2007. január 1-jétõl 2007. december
31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 100 millió forint;
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.
(3) A Kbt. negyedik Része alkalmazásában az egyszerû
közbeszerzési eljárás értékhatára 2007. január 1-jétõl
2007. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
b) építési beruházás esetében: 15 millió forint;
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint.
94. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az egészségügyért felelõs miniszternek az Áht. 95. §-ának (4) be-
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kezdése alapján meg kell kezdenie a Hungarotransplant
Egészségügyi Koordináló Közhasznú Társaság végelszámolással történõ megszüntetését.
95. § Az Áht. 12/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kifizetési keret a 2007. évben 150 000 millió forint. Az Áht.
12/B. §-ának (2) bekezdése alkalmazása során a következõ
évekre vonatkozó kifizetési keret megegyezik a 2007. évi
kifizetési keretnek a 161/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet
1. §-ának (3) bekezdése alapján 2007. év elsõ negyedévére
meghatározott hazai inflációs elõrejelzés szerint indexált
összegével.
96. § Az Országgyûlés elengedi a Várpalota és Régiója
Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott
céltársulásnak (Várpalota, Berhida, Pétfürdõ, Öskü, Õsi,
Tés, Balatonalmádi) a Programban meghatározott beruházáshoz kapcsolódó, 2007. év folyamán esedékes kölcsöntartozások 50%-át, azaz 122 722 297 forintot. Az elengedett összegek 2007 májusában: Várpalota: 32 764 591 forint, Berhida: 4 668 142 forint, Pétfürdõ: 5 176 623 forint,
Öskü: 2 902 829 forint, Õsi: 4 631 544 forint, Tés:
1 486 668 forint, Balatonalmádi: 8 764 433 forint, illetve
2007. novemberében: Várpalota: 33 911 352 forint, Berhida: 4 831 527 forint, Pétfürdõ: 5 176 623 forint, Öskü:
3 004 428 forint, Õsi: 4 793 648 forint, Tés: 1 538 701 forint, Balatonalmádi: 9 071 188 forint.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

Millió forintban
JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás
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1. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

I. ORSZÁGGYÛLÉS
1
1
1
1
2
3
2

2
1
1
2
3
2
1
2
3
4
1
2
1
7

15 101,8
410,0
8 661,0
2 197,7
3 067,2
432,6
1 153,3
715,0
3,0
409,0
125,9
132,4
36,7
10,0
4,0
40,0
40,0
287,1
1–4. cím összesen:

5
1
1
1
2
3
2
1
2
2
1

Közbeszerzések Tanácsa
Közbeszerzések Tanácsa
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék

16 556,9
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1
2

Országgyûlés Hivatala
Országgyûlés hivatali szervei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
eParlament
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti egyensúlyi tartalék

287,1
413,0

16 143,9
219,2

1 520,0
536,2
190,5
972,9
27,6
12,0
7,3
1 746,5

1 520,0

226,5
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5. cím összesen:

7,3

6
7
1
1
2
3
4
5
2
4
8

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása
Pártok támogatása
Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
Magyar Szocialista Párt
FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség
SZDSZ – A magyar liberális párt
Magyar Demokrata Fórum
Kereszténydemokrata Néppárt
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
MIÉP – Jobbik a harmadik út
Pártalapítványok támogatása
Táncsics Mihály Alapítvány
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
Antall József Alapítvány
Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztõ, Kutatási és Oktatási Szabadelvû Alapítvány
Barankovics István Alapítvány
6–8. cím összesen:

10
1
2
11
1
12
1
13
1
14
1
2
15

Magyar Rádió támogatása
Magyar Rádió Rt. mûsorterjesztési költségeire
Magyar Rádió mûvészeti együtteseinek támogatására
Magyar Televízió támogatása
Magyar Televízió Rt. mûsorterjesztési költségeire
Duna Televízió támogatása
Duna Televízió Rt. mûsorterjesztési költségeire
Média közalapítványok támogatása
Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
Közszolgálati feladatokra
A határon túli magyar sajtó hírellátására
Üzemben tartási díj pótlása

Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat
Görög Országos Önkormányzat
Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata
Németek Magyarországi Országos Önkormányzata
Románok Magyarországi Országos Önkormányzata
Országos Cigány Önkormányzat
Lengyel Országos Önkormányzat
Örmény Országos Önkormányzat
Szlovák Országos Önkormányzat
Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat
Szerb Országos Önkormányzat

Támogatás

953,7
833,2
261,1
227,6
235,4
37,9
494,2
383,8
91,0
111,3
120,3
3 859,5

7 249,8
1 424,6
9 452,9
2 100,0
50,0
25 596,7
52 242,2
36,0
35,0
88,6
173,9
50,7
225,6
35,0
35,0
89,4
39,9
47,6
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bevétel

110,0

5 668,2
700,0

10–15. cím összesen:
16

2007. évi elõirányzat
Kiadás
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1
2
3
4
5

Jogcímszám
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

12
13

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Ruszin Országos Önkormányzat
Ukrán Országos Önkormányzat
Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Görög Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Németek Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Románok Magyarországi Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása
Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Lengyel Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Szlovák Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
Ruszin Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

17
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

28,6
28,6
15,0
12,0
45,0
70,0
16,5
70,0
14,0
88,8
16,2
27,0
6,0
1 294,4

I. fejezet összesen:

75 699,5

1 933,0

16 370,4

1
1
2
3
2
1
2
3
2
2
1
1
1
2
3
2
1
1
2
3
3

Köztársasági Elnöki Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Célelõirányzatok
Állami kitüntetések
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Államfõi Protokoll kiadásai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti egyensúlyi tartalék

1 024,1
424,7
140,0
346,8
105,6
3,0
4,0

MAGYAR KÖZLÖNY

16–17. cím összesen:

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1
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282,1
239,4
0,8
41,9
277,9

74,4

1 658,5

1 658,5
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II. fejezet összesen:

34,0
6,0
237,9
74,4

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

12760

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1

Alkotmánybíróság
1
1
2
3
2
1
2

4
1

1 474,2

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék

1,7
850,0
275,7
276,5
8,3
70,0
12,0
48,5
III. fejezet összesen:

1 532,7

48,5
10,0

1 522,7

1
1
1
2
3
2
1
2
1

Országgyûlési Biztos Hivatala
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék

1 336,8
820,5
261,2
173,2
81,9

IV. fejezet összesen:

42,3

42,3

1 379,1

1 379,1

MAGYAR KÖZLÖNY

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK
1
1
1
2
3
2

3
4

7 342,7
18,0
4 747,5
1 483,7
955,9
2,0
161,9
13,7
253,7
V. fejezet összesen:

7 616,4

253,7
20,0

7 596,4

2006/160. szám

1
2

Állami Számvevõszék
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

VI. BÍRÓSÁGOK
1

Bíróságok
1
1
2
3
2
1
2

2
1
1
2

1
3
3
2
2
1
3
2
1
6
1
3
7
1
3
2
1
15

VI. fejezet összesen:

5 145,6
45 318,6
13 422,4
7 643,7
348,5
53,7

1 050,0
1 050,0
7,0
7,0

43,7
43,7
95,4
95,4
2,0
2,0

MAGYAR KÖZLÖNY

4
2

61 641,3

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Igazságszolgáltatás beruházásai
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Ptk. alapján történõ kártérítés
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar Bíróképzõ Akadémia keretében
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kincstári számlavezetési díj kiadásaira
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti egyensúlyi tartalék
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116,0
50,0
66,0
2 179,3
70 280,3

2 179,3
5 284,7

64 995,6

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1

Ügyészségek
1

26,3
19 017,4
5 979,3
2 589,7
5,0

12761

1
2
3
5

27 906,3
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
2
3
3
3
3
1
1
2
3
4
6
1

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
EU tagságból eredõ feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Jogerõsen megállapított kártérítések célelõirányzata
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
VIII. fejezet összesen:

11
12
13
14
15
16
17
2
3
4
5
1
2
4

IX. fejezet összesen:

26,0
24,0

12,0
2,0
10,0
963,7

963,7
30,0

30,0
28 980,0

16 391,3
32 719,0
1 068,0
6 052,4
327 352,7
101 344,3
29 538,4
98 723,8
14 200,0
10 810,0
6 904,1
31 224,5
19 300,0
57 500,0
10 870,0
360,0
65 550,0
5 800,0
835 708,5

56,0

28 924,0

2006/160. szám

6
7
8
9
10

Normatív hozzájárulások
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
Hajléktalanok átmeneti intézményei
Gyermekek napközbeni ellátása
Közoktatási alap-hozzájárulások
Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ szociális juttatások, szolgáltatások
Központosított elõirányzatok
A helyi önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatások
A helyi önkormányzatok színházi támogatása
Normatív, kötött felhasználású támogatások
Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
Kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz
A többcélú kistérségi társulások támogatása
Címzett és céltámogatások
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
Vis maior tartalék
Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása
A leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása

Támogatás

3,7
100,9
100,0
144,0
26,0

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1

Bevétel

MAGYAR KÖZLÖNY

5

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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csop.elõir.szám
szám
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FEJEZET
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2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

X. MINISZTERELNÖKSÉG
1
1
1
1
2
3
5
3
2
1

2
1
2
3
2
1
1
2
3
2
1
3
1
1
2
3
2
1
2
4
1
1
2
3
2
1
8
1

3 812,0
1 197,0
446,6
3,5
5,0

3,0
4 773,5
1 175,6

1 250,6
407,2
2 532,5
1 220,7
448,6
88,5
1,0
165,5
135,0
179,4
54,4
61,6
5,1
9 222,7
18 894,2
2 235,1
634,5
24 251,1
837,6
158,6
282,5
136,9
44,5
94,5
6,6
216,4
30,0
159,7
50,9
35,8

12763

1
2
3

5 456,4
4,7

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
3
5

Miniszterelnöki Hivatal
Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kölcsönök
Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
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9
2
1
1
1
2
3
3
1
1
2
3
2
1
4
1
2
3
5
1
1
2
3
6
1
1
2
3
7
1
1
2
3
8
1
1
2
3
9
1

10
1
1
2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Célelõirányzatok
Központilag kezelt fejezeti feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Afganisztáni tartományi újjáépítési segélyprogram kiadásainak támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Társadalompolitikai kutatások, monitoring és kapcsolódó kiadások támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Audiovizuális média szabályozás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Közszolgálati és közigazgatási minõségfejlesztési feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Állami vezetõkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

465,0
139,6
40,4
285,0
500,0
50,0
15,0
200,0
235,0
20,0
2,0
0,4
17,6
180,0
72,0
32,0
76,0
150,0
20,0
6,4
123,6
450,0
18,6
5,4
426,0
1 770,0
20,0
6,0
1 744,0
26,7
10,0
3,0
13,7
70,0
3,2
0,8
66,0
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MAGYAR KÖZLÖNY
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11
1
3
12
1
1
2
3
13
1
1
2
3
2

1
1
2
3
5
15
1
3
2
1
20
1
3
2
1
23
1
5
24
1
1
2
3
25
1
5
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Nemzetközi tagdíjak
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Köztisztviselõi továbbképzési rendszer és vezetõképzés támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kormányzati személyügyi feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Készenléti rendszerek, EDR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
A 2012. évi labdarúgó EB pályázattal kapcsolatos állami feladatok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Államreform Bizottság feladataival kapcsolatos kiadások
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

1,0
1,0
150,0
30,0
9,6
110,4
250,0
20,0
6,0
64,0
160,0
2 520,0
20,0
6,0
2 244,0
250,0
500,0
200,0
300,0
12 090,0
10 695,0
1 395,0
25,0
25,0
60,0
10,0
5,0
45,0
70,0
70,0
38,0
38,0

12765
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Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1
14
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név csop.név
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3
1
1
5
2
1
5
3
1
3
5
6
1
5
1
5
9
1
5
4
1
1
1
2
3
5
2
1
2
1
1
2
3
5
3
1
3
5
6

7
1
1
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Puskás Tivadar Közalapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Bolyai Mûhely Közhasznú Alapítvány támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzeti jelentõségû intézmények és programok támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Államreform Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

75,0
75,0
40,0
40,0
500,0
0,3
499,7
15,0
15,0
10,0
10,0
30,0
30,0
1 003,0
32,0
11,0
101,0
767,0
92,0
3 475,3
35,0
12,0
118,8
3 309,5
2 217,8
46,1
2 171,7
375,0
3 320,3

375,0
3 320,3

57,0
348,0
405,0

2006/160. szám

1
2

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

8

JogCím- Alcím- címnév
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2
1
5
2
3

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1
1
1
2
3
2
3
1

138,0
500,0
404,6
476,0

Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Felújítás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék

1
1
1
2
3
5
2
1
2
5
3
2
1
1
2
3
5
2

3

21 428,5

50 709,1

717,5
233,2
233,5
2,0
41,7

41,7

1 227,9

1 227,9

8 846,7
27,4
5 473,7
1 743,5
1 038,5
243,1
344,9
12,9
17,5
20,0

20,0
7 821,9
50,0

3 586,6
1 133,3
2 630,8
133,8
365,8
10,0
11,6
3,8

3,8

12767

1
2
5

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Nemzetbiztonsági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Információs Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök

72 137,6

1 186,2

10. cím összesen:
11

Támogatás

MAGYAR KÖZLÖNY

2

Bevétel

433,4

1–9. cím összesen:
10

2007. évi elõirányzat
Kiadás

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

3
1
1
2
3
5
2
1
2
5
3
4
2
2

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
OLAF Európai Uniós pályázatok
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti egyensúlyi tartalék

1

9 348,2
2 955,4
3 124,6
327,5
2 084,8
154,0
20,9
23,0

127,0
249,0
1 097,9

1
2
3

36 155,1

1 097,9
393,8

35 761,3

21 822,3

87 698,3

1 000,0

K–600 hírrendszer mûködtetésére
Tartalékok
Költségvetés általános tartaléka
Céltartalékok
Különféle személyi kifizetések
Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret
Központi egyensúlyi tartalék

1
2

23,0

122,0

12. cím összesen:
13
20

Támogatás

17 867,8

Alapok támogatása
Szülõföld Alap támogatása
Adomány-kiegészítés és Szja 1%-a

1

Bevétel

147,6

11. cím összesen:
12

2007. évi elõirányzat
Kiadás

1 000,0
400,0
42 200,0

MAGYAR KÖZLÖNY

1
3

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12768

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

49 224,5
3 500,0
50 000,0
X. fejezet összesen:

255 845,1

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1
1
2
3
5

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

5 446,3
20,5
2 869,9
812,3
1 504,7
101,5

2006/160. szám

1

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
5
1
1
2
3
5
2
1
2
7
1

2
1
2
11
1
1
2
3
2
1
2
12
1
1
1
1
2
5
2
1
1
2
3
5
2
3
2
1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közigazgatási hivatalok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Célelõirányzatok
Területrendezés
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Lakás- és építésügy
Építésügyi célelõirányzatok
Mûködési költségvetés

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

178,4
7 493,9
832,5
5 565,8
1 720,5
938,4
52,6
38,8
10,3
10 513,6
461,7
6 389,2
1 994,0
1 775,5
15,0
2 018,3
2 708,2
111,7
3 313,1
1 606,0
1 601,8
515,0
2 575,7
67,8
158,8

100,0
5,0
1,6
93,4
65,0
9,0
3,0
20,0
13,0
20,0

600,0

12769

4

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
3
5

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

1
2
3
5
2
3
5
2
3
6
1
5
5
1

2
3
3
2
1
1
3
5
2
3
2
1
3
5
2
3
5
1
5
2
3
6
2
3
1
1
1
2
3
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Lakbértámogatás
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Azbesztcementbõl épült házak szakértõi vizsgálata
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Turisztikai célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Országos jelentõségû területfejlesztési programok
Balaton integrált fejlesztési térség
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Duna-menti integrált fejlesztési térség
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó, Dunakanyar, M 8, natúrparkok)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kiemelt regionális repülõtér fejlesztések
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
Központi fejlesztési feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

40,0
14,0
200,0
146,0
200,0
120,0
120,0
10,0
10,0
9 614,5
400,0
5 632,0
3 612,5
30,0
343,5
20,0
24,0
299,5
234,0
34,0
100,0
100,0
20,0
10,0
10,0
87,6
87,6
841,6
12,0
4,0
599,5
110,0
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JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
3
2
1
1
2
3
5
2
3
3
1
3
5
3
4
1
3
5
2
3
4
1
1
5
3
1
5
4
1
5
6
1
5
5
2
1
5
3
1
5
6
2
4

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Decentralizált szakmai fejlesztési programok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Decentralizált területfejlesztési programok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik mûködési kiadásai
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyéb területfejlesztési intézmények mûködési kiadásai
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat mûködési kiadásai
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
PHARE Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Információs szolgáltatások mûködtetése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Beruházások
Közbiztonsági, közigazgatási és tûzvédelmi beruházások
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

116,1
2 701,0
4,0
1,3
15,0
80,7
2 600,0
264,1
3,0
39,4
221,7
12 277,3
97,0
1 822,0
10 358,3
420,0
420,0
840,0
840,0
20,0
20,0
160,0
160,0
164,1
164,1
241,6
241,6
57,4
57,4

12771

1

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

2

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

10
1
7
1
3
5
2
3
14
1
3
20
1
1

1
3
3
2
3
4
1
5
7
1
3
5
63
1
5
82
1
5
92
1
3
93
1
1
1
1
2
95
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
PHARE támogatással megvalósuló programok
Gazdasági és társadalmi kohézió erõsítése (HU 03XX)
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nemzetközi tagdíjak
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Ágazati célfeladatok
Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kincstári tranzakciós díj elszámolása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Tûzvédelmi bírság és a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulása
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
IDEA program támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Tûzoltó Szövetség támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Közép és Kelet Európai Választási Szakértõk Egyesületének (ACEEEO) támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
A hét önkormányzati érdekszövetség mûködésének támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Hivatásos állomány életbiztosítása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Címzetes fõjegyzõi címek adományozása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

115,0
4,0
24,0
87,0
40,0
40,0
514,4
514,4
10,0
10,0
3 610,7
3 610,7
15,0
15,0
200,0
1,0
199,0
13,0
13,0
12,0
12,0
100,0
100,0
55,0
55,0
92,8
70,8
22,0
408,2
408,2
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JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

21
2
1
5
3
1
5
22
1
5
23
1
5
25
1
5
26
1
1
1
2
3
5
2
1
2
1
5
3
1
5
4
1
3
5
5
1
3
5
6
1
1
5
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Társadalmi önszervezõdések támogatása
Társadalmi szervezetek és segítõk támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Köztestületi tûzoltóságok normatív támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
,,Segítsünk az árvízkárosultakon!”
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Választások lebonyolítása
Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Sporttevékenység támogatása
Utánpótlás-nevelési feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Olimpiai felkészülés támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Versenysport támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Szakképzés támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

49,6
49,6
35,0
35,0
1 393,3
1 393,3
1,0
1,0
395,0
395,0
949,6
58,0
18,5
331,3
526,8
15,0
396,7
396,7
500,0
500,0
1 956,7
10,0
1 946,7
196,4
60,7
135,7
1 135,3
919,8
215,5
16,0
16,0
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8
1
5
9
1
1
2
3
10
1
5
11
1
5
1
5
13
1
5
14
1
5
15
1
5
16
1
5
17
1
5
18
1
5
19
1
5
20
1

1
5
22
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzeti Sporttanács támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Sporttudományi feladatok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzeti Sportinformációs Rendszer
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Olimpiai Bizottság mûködési támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Paralimpiai Bizottság mûködési támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzeti Sportszövetség mûködési támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzeti Szabadidõsport Szövetség mûködési támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége mûködési támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Sportegyesületek Országos Szövetsége mûködési támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Idõs sportolók szociális támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mûködési támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium fenntartási költségeinek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Gerevich Aladár – sportösztöndíj
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidõsport- és diáksport programok támogatása)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 564,0
3 564,0
6,6
2,5
0,8
3,3
42,3
42,3
17,0
17,0
42,0
42,0
16,0
16,0
31,6
31,6
13,3
13,3
28,8
28,8
2,8
2,8
14,2
14,2
42,7
42,7
114,0
114,0
532,7
532,7
227,9
227,9
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23
1
3
5
27
1
2
3
2
1
5
4
1

5
1
3
5
6
1
1
2
2
3
7
1
1
2
5
9
1
5
10
1
3
28
1
1
1
2
3
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Szabadidõsport támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Állami és önkormányzati – Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program – sportlétesítmények fejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Sport Háza program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévõ kormányzati feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Sportvállalkozások támogatási programja
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Kiemelt hazai rendezésû, illetve biztonsági kockázatú sportesemények támogatása
Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kiemelt hazai rendezésû sportesemények támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

345,9
10,0
335,9
45,0
45,0
142,4
142,4
307,7
2,0
305,7
38,9
1,0
37,9
219,1
5,0
1,6
212,5
236,5
2,0
0,6
233,9
30,0
30,0
486,2
486,2
150,0
106,4
34,1
9,5
100,0
100,0
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29
1
3
5
2
3
31
1
2
13
1
1
2
1

3
7
2
3
8
1
5
2
3
2
1
1
5
2
1
5
3
1
5
2
3
4
5
2
3
5
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Fogyatékosok esélyegyenlõségének javítása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Fejezeti általános tartalék
EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
I. Nemzeti Fejlesztési Terv
Regionális Operatív Program (ROP)
Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Humánerõforrás fejlesztés regionális dimenziójának erõsítése a régiókban
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
A turisztikai potenciál erõsítése a régiókban
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai
INTERREG IIIA HU-SK-UA
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
INTERREG IIIA HU-RO-SER
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
INTERREG IIIA SL-HU-CR
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
INTERREG IIIA AU-HU
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
INTERREG IIIB
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

127,5
10,0
87,5
30,0
9 539,6
307,1

9 539,6
307,1

1 811,0
15,3
21,1
11 829,5
13 634,7
1 407,0
5 100,0
6 507,0
1 710,0
3 629,0
3 629,0
4 437,2
6 147,2
559,9
2 146,5
2 706,4
796,6
3 155,5
3 952,1
355,6
563,7
919,3
916,0
916,0
249,9
651,6
901,5
601,0
601,0
80,0
80,0
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FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

INTERREG IIIC
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
INTERACT
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közép-dunántúli Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Dél-dunántúli Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Dél-alföldi Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Észak-alföldi Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Észak-magyarországi Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közép-magyarországi Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Európai Területi Együttmûködés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

63,0
63,0
4,0
4,0
169,0
120,0
1 029,0
1 078,0
185,0
131,0
1 125,0
1 179,0
235,0
166,0
1 426,0
1 495,0
270,0
192,0
1 645,0
1 723,0
351,0
249,0
2 134,0
2 236,0
325,0
231,0
1 980,0
2 074,0
576,0
408,0
3 503,0
3 671,0
623,6
713,7
1 026,0
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Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
INTERACT 2007–2013
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
1–13. cím összesen:

14

Lakástámogatások
Egyéb lakástámogatások
Központosított bevételek
Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése

1
15
1

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

713,6
1 024,9
6,0
6,0
146 992,3

56 525,3

90 467,0

225 432,2
150,0
225 432,2

150,0

XI. fejezet összesen:

372 424,5

56 675,3

90 467,0

1
1
2
3
5
2
1
1
1
2
3
7
1
1
2
3
5
2
3
3
1
1
2

3 597,4
360,5
2 480,8
737,3
729,8
10,0
14 630,4
14 511,0
14 098,9
4 460,7
10 581,8
2 032,3
3 200,0
836,9
267,8
1 160,2
9 542,4
7 700,0
1 110,0
15,0
22 695,6
10 009,2
3 202,9

2006/160. szám

1

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Szakigazgatási intézmények
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

MAGYAR KÖZLÖNY

14–15. cím összesen:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1
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FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Dologi kiadások
Kölcsönök
Állami Ménesgazdaság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Közmûvelõdési intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Agrárkutató intézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Intézmények központi beruházásai
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
FAO intézmények finanszírozása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

9 478,5
5,0
130,0
128,9
59,7
19,1
180,1
10 876,7
52,0
4 698,4
1 503,5
2 046,6
2 500,0
180,2
3 975,6
1 548,4
3 161,6
1 011,6
1 314,5
18,9
49,0
31,6
374,6
95,0
213,8
68,4
187,4
1 945,2
1 845,0
2 365,5
756,9
922,8
255,0

102,0
102,0
250,0
30,0
9,6
150,4

12779

1
2
3

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1
6

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
2
1
1
2
3
5
3
1
3
8
1
5
1
5
10
1
1
5
2
1
5
13
1
1
2
3
15
1
1
2
3
2
1
20
1

1
3
22
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Agrárkutatás, tanüzemek, felsõoktatás támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Vízügyi feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Parlagfû elleni védekezés támogatása
Parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
A „Parlagfû-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Központosított bevételekbõl finanszírozott intézményi feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kincstári szolgáltatási díjak
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Bormarketing és minõség-ellenõrzés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

60,0
585,0
200,0
64,0
167,0
154,0
10,0
10,0
300,0
300,0
400,0
400,0
400,0
400,0
420,6
420,6
300,0
188,0
59,4
52,6
2 902,7
977,3
242,3
883,1
800,0
135,0
135,0
100,0
100,0
1 500,0
1 500,0
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

25
1
3
26
1
5
3
2
3
2
1
4
2
1
2
1
6
2
1
7
2
1
4
6
1
5
7
1
5
8
1
5
5
1
1
1
3
5
2
1
5
2
3
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Erdõterület közjóléti célú védelmének és bõvítésének feladata
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
Az új „Forest Focus” szabályozás bevezetése
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Az állat- és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerõsítése
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
FVM megyei földmûvelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb uniós támogatást kiegészítõ támogatások
Méhészeti Nemzeti Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Igyál tejet program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzeti támogatások
Központosított bevételbõl mûködõ támogatások
Erdészeti feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Termõföldvédelem támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Állattenyésztési feladatok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

100,0
100,0
216,2
216,2

76,0
368,9
444,9
814,9
1 210,7
2 025,6
22,4
44,9
67,3
133,9
223,2
357,1
184,6
307,0
491,6
477,4
477,4
870,7
870,7
450,0
450,0

3 290,0
1,0
3 289,0
400,0
200,0
200,0
780,0
780,0

12781
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Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

8
1
5
9
1
5
2
1
1
3
5
2
3
2
3
5
4
2
3
6
1
5
6
1
5
7
1
3
11
1
1
5
2
3
2
1

3
12
1
2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Halgazdálkodás támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Vadgazdálkodás támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Költségvetésbõl mûködõ támogatások
Fejlesztési típusú támogatások
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakítás, fásítás
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nemzeti agrár kárenyhítés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Állat- és növénykártalanítás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Vidékfejlesztési programok
I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Sapard támogatásból megvalósuló programok
SAPARD intézkedések
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

222,0
222,0
250,0
250,0
3 000,0
100,0
400,0
2 500,0
98 672,7
140,0
98 532,7
600,0
600,0
500,0
500,0
500,0
500,0
4 000,0
4 000,0
17 042,0
55 668,0
69 455,0
12 500,0
15 755,0
8 844,5
11 249,9
15 000,1
15 662,1
20 756,4
1 700,0
1 700,0
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13
1
1
2
3
14
1
2
11
1
1
1
1
5
3
2
2
3
3
1
5
2
3
4
1
5

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

EU tagságból eredõ feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
I. Nemzeti Fejlesztési Terv
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezõgazdaságban
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Élelmiszergazdaság modernizálása
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Vidéki térségek fejlesztése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
AVOP Technikai segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
1–11. cím összesen:

13
1
1
2
2
1
2
3
1
2
4

5
1

Bevétel

Támogatás

1 500,0
568,0
169,4
762,6
200,0
10 344,7

200,0
10 344,7

3 899,0
54,8
73,1
12 278,2
16 158,9
1 264,0
4 000,0
5 264,0
2 546,0
403,0
636,0
7 651,0
9 964,0
198,0
627,0
825,0
382 738,2

176 171,7

206 566,5

4 000,0
300,0
5 000,0
50,0
700,0
10,0
250,0
20,0
10,0
430,0

12783

1
2
3

Központosított bevételek
Erdészeti bevételek
Erdõfenntartási járulék
Erdõvédelmi és erdõgazdálkodási bírság
Termõföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
Földvédelmi járulék
Földvédelmi és talajvédelmi bírság
Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek
Tenyésztési hozzájárulás
Lóverseny totalizatõr forgalom utáni bevételek
Halgazdálkodási bevételek
Állami halász- és horgászjegyek díja
Halászatfejlesztési hozzájárulás
Halvédelmi bírság
Vadgazdálkodási bevételek
Állami vadászjegyek díja

2007. évi elõirányzat
Kiadás

MAGYAR KÖZLÖNY
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név csop.név
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Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
3
4
5

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Hatósági eljárási díj, trófeabírálat
Vadvédelmi hozzájárulás
Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás
Vadvédelmi bírság

Bevétel

Támogatás

12784

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

30,0
250,0
25,0
25,0
XII. fejezet összesen:

382 738,2

187 271,7

206 566,5

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1
1
1

2
1
1
2
3
5
2
1
2
3
3
1
1
2
3
5
2
1
2
2
1
1

2
1
2

3 673,2
1 123,5
479,3
45,7
19 446,1
6 753,6
1 794,4
10 179,8
178,2
283,3
1,0
255,8
26 307,2
2 023,7
415,8
23 025,3
24,0
2 500,0
291,3
3 027,1
79 996,3
22 327,9
6 386,1
33 498,5
148,4
16 271,0
1 364,4

2006/160. szám
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3
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1
2
3
5

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
HM hivatalai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
HM háttérintézményei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
1
2
3
5
3
1
1
2
3
5
3
1
1
2
3
5
2
1
2
2
1
1
2
3
5
2
1
4
1
1
2
3
5
2
1
5
1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Honvédség Repülõ és légvédelmi csapatai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Katonai Felderítõ Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Katonai Biztonsági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Katonai Ügyészségek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

47 136,4
34 260,1
9 447,8
3 280,5
148,0
24 403,7
17 473,2
5 160,0
1 652,5
118,0
8 825,1
4 882,9
1 283,0
2 622,6
19,5
13,7
3,4
2 436,9
1 655,3
496,2
243,7
6,7
35,0
5 535,2
3 521,2
1 006,2
774,2
11,2
222,4
1 079,2
771,3
233,3
74,6
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6
1
1
2
3
5
8
1
1
2
4
5
2
5
2
4
2
1
1
3
3
1
1
5
2
1
5
3
1
5
5
1
5
6
1
5
7
1

1
5
9
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

MH Egészségügyi intézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Magyar Honvédség Központi Honvédkórház
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Központilag kezelt lakástámogatási elõirányzatok
Felhalmozási költségvetés
Lakástámogatás
Katonai védelmi beruházások
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Ágazati célelõirányzatok
Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Társadalmi szervek támogatása
Honvédszakszervezet (HOSZ)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyéb társadalmi szervek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

6 170,1
4 700,0
5 900,9
1 824,9
3 102,8
41,5

8 400,0
8 400,0
685,5
685,5
1 164,9
1 164,9
250,0
250,0
8,6
8,6
8,6
8,6
11,5
11,5
5,4
5,4
97,1
97,1
6,0
6,0
5,0
5,0
4,0
4,0
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10
1
5
11
1
5
12
1
5
5
1
5
24
1
5
2
3
31
1
5
2
3
32
1
1
5
35
1
5
36
1
5
37
1
3
38
1
3
39
2

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség (MHKHSZ)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Hozzájárulás a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap támogatásához
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási
ellátásának kiadásaihoz
Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyéb uniós befizetések
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Honvéd Mûvészegyüttes támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott szolgáltatások díjai
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
XIII. fejezet összesen:

Bevétel

Támogatás

2,0
2,0
4,0
4,0
2,0
2,0
3 733,2
3 733,2
3 447,3
3 447,3
2 459,7
2 459,7
50,0
35,0
15,0

14 684,4
14 684,4
260,0

MAGYAR KÖZLÖNY
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név csop.név
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260,0
34,0
34,0
145,9
145,9
17,5
17,5
8 884,0
278 228,5

8 884,0
7 200,0

271 028,5
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FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

12788

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
1
1
1
2
3
5
2
1
2
2
1

3
1
1
2
3
5
2
1
4
1
1
2
3
2
1
5
1
1
2
3
4
1
2
5
3
6
1

3 027,2
864,3
2 140,1
40,0
150,0
10,0
1 632,3
1 136,2
352,4
143,7
5 384,0
3 322,6
1 031,5
907,9
12,0
110,0
1 646,3
100,2
1 111,7
346,6
268,2
20,0
34 410,7
2 715,6
21 864,2
6 189,0
8 505,5
2,7
259,2
157,7
40,0
108,0
163,4
1 710,9
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2

3 696,9
2 534,7
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1
2
3

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Igazságügyi Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Szakértõi Intézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Büntetés-végrehajtás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Országos Atomenergia Hivatal
Mûködési költségvetés

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

1
2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

2
1
7

Jogcímnév

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

668,3
206,1
919,9
80,0

Rendõrség
1

2
1
2

3 980,4
121 061,1
36 834,6
18 793,4
307,5
177,2
306,1

Határõrség
1
1
2
3
5
2
1
2
3

10
1
1
2
3
4
5
2
1
11
1
1
2
3
5
12
1

41 199,0
680,3
29 647,5
9 073,2
2 888,2
26,0
178,0
36,4
30,0
5 151,6
254,4
2 450,3
830,1
1 828,0
8,1
80,0
209,5
1 206,4
191,8
827,3
259,1
308,9
2,9
5,4
3 672,1
1 857,3
603,6
1 194,6
2,0

12789

1
2
3
5

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Rendõrtiszti Fõiskola
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Központi Kórház és intézményei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

MAGYAR KÖZLÖNY
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173 499,5
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

1
2
3
5

Támogatás

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
2
13
1
1
2
3
5
2
1
2
3
14
1
2
3
2
1
15
1
1
2
3
2
1
2
20
1
1
1
5
2
3
3
1

1
3
5
1
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Központi Gazdasági Fõigazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Oktatási Igazgatás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célfeladatok
A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Energia-racionalizálás
Kölcsönök
A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Jogi segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

10,0
10,0
1 101,6
1 719,8
1 189,4
369,3
1 157,9
14,1
24,5
25,2
41,0
163,8
2,8
77,7
27,1
59,2
2,6
3 955,4
563,2
2 767,0
877,5
810,2
32,0
31,9

150,0
150,0
99,1

99,1
100,0

100,0
65,0
65,0
132,0
132,0
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6
1
1
2
3
5
7
1
3
9
1
3
11
1

1
5
14
1
5
15
1
5
16
1
5
17
1
3
5
2
1
3
20
1
3
21
1
5
2
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások, támogatások
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Informatikai rendszerekkel összefüggõ kötelezettségek
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
PPP rendszerben épülõ börtön
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
MÁK – számlavezetési díjak
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Közrendvédelmi bírság
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátáshoz
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Országos Baleset-megelõzési Bizottság
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Bûnmegelõzéssel összefüggõ feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Schengen Alap
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nemzetközi fizetési kötelezettség
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából a belügyi ágazatra háruló fizetési kötelezettségek teljesítése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Alapítványok támogatása
Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

195,1
21,0
8,0
29,0
137,1
160,0
160,0
1 550,8
1 550,8
10,0
10,0
155,2
155,2
14 415,5
14 415,5
750,0
750,0
85,9
85,9
4 506,8
7 029,2
901,4
7 029,2
19 363,0
3 605,4
19 363,0
197,0
197,0
575,0
575,0
12,0
12,0
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3
4
2
4
5
2
5
5
1
1
5
2
1
5
1
5
7
1
5
11
1
5
14
1
5
6
2
1
1
5
2
1
3
3
1
3
2
1
7
3
8
1
3
2
1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Beruházás
Közbiztonsági, közigazgatási és tûzvédelmi beruházások
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Lakáscélú beruházás
Felhalmozási költségvetés
Lakástámogatás
Társadalmi önszervezõdések támogatása
Szabadságharcosokért Közalapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Rendészeti sportszervezetek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Szakszervezetek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Országos Polgárõr Szövetség
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
Menekültek integrációjának elõsegítése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Humánerõforrás-menedzsment fejlesztése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Küzdelem a szervezett bûnözés ellen
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
AENEAS program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb közösségi programok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

440,4
440,4
100,0
100,0
200,0
200,0
40,0
40,0
21,9
21,9
10,0
10,0
124,0
124,0
14,0
14,0

50,0
50,0
41,0
41,0
45,0
877,4
110,0
812,4
26,0
121,4
147,4
325,0
250,0
375,0
400,0
600,0
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Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék

1
2

Alapok támogatása
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

1

Bevétel

Támogatás

125,6
8 495,6
1–20. cím összesen:

21

2007. évi elõirányzat
Kiadás

352 601,4

125,6
8 495,6
47 262,5

305 338,9

47 262,5

305 338,9

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

6 248,7
XIV. fejezet összesen:

358 850,1

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1
1
1
2
3
5
3
2
1
1
2
3
2
1
2
2
1
1
1
2
3
2
1
2
1

2
1

6 154,0
1 168,6
4 024,4
1 250,1
2 001,0
47,1
20,0

20,0
1 625,5
487,4

347,4
119,5
1 354,9
4,4
227,9
67,6
428,2
743,7
572,5
173,5
403,1
34,0
56,8
193,9
723,8
470,2
143,3
284,2
44,0
64,0

12793
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3

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kölcsönök
GKM Gazdasági igazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

MAGYAR KÖZLÖNY
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
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3
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1
1
2
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1
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3
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2
1
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1
1
2
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FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzeti Hírközlési Hatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Magyar Energia Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

778,6
5 348,5
2 086,8
646,9
3 087,2
246,1
47,1
13,0
82,0
53,0
62,0
21,2
51,8
20 382,0
2 969,0
950,2
12 648,7
1 284,7
6,0
2 433,6
100,8
13,0

12,0
1 446,6
513,4

364,2
105,8
1 490,0
900,4
2 250,8
1 555,6
483,5
1 000,0
107,4
4,2
4,6

4,1
2 240,0

575,0
176,0
1 276,8
100,5

2006/160. szám
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7

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12794

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
2
3
13
1
1
2
3
5
2
1
2
16
1
2
3
5
2
1
2
3
18
1
1
2
3
2
1
2
3
3
19
1
1
2
3
20
1
1
2
3
1
2

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Magyar Szabadalmi Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
MÁV Közegészségügyi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

2007. évi elõirányzat
Kiadás

82,1
28,2
2,4

Bevétel

Támogatás

1,0
3 477,0

1 276,5
384,2
1 385,4
135,4
289,5
6,0
25 485,1
7 961,3
2 454,6
12 776,4
1 600,7
16,2
646,6
45,9
34,3

18,5
2 353,2

817,2
258,5
770,8
193,1
10,0
299,6
4,0
52,8
3,4
39,7
11,9
4,6
9 253,7
4 243,8
1 373,7
3 569,9
53,3
13,0

12795
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1

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

22
1
1
2
3
5
2
1
23
1
1
2
3
2

25
1
1
2
4
2
2
4
4
1
2
4
7
2
4
9
2
4
23
2
4
2
2
3
3
1
3
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Közlekedésbiztonsági Szervezet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Magyar Vasúti Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
A magyarországi uránércbánya bezárása
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Államigazgatás hatékonyságát növelõ beruházások
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötõk fejlesztése
Kikötõk fejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Vasút-egészségügyi fejlesztések
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Akadálymentes közlekedés fejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Schengeni vasúti határállomások kialakítása
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Ágazati célelõirányzatok
Energiafelhasználási hatékonyság javítása
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

448,4
251,6
72,3
104,8
1,7
18,0
567,0
165,7
49,2
196,7
152,1
3,3

523,1
523,1
100,0
100,0
127,0
127,0
50,0
50,0
150,0
150,0
400,0
400,0
2 000,0
2 000,0
72,0
0,1
71,9
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3

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12796

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

12
1
5
14
1
5
2
3
16
1
3
20
1
5
1
5
43
1
3
2
45
1
3
3
1
2
3
2
1
1
3
5
2
3
3
1
3
5
2
3
2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Kutatási feladatok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Jövõ háza és millennáris programokkal összefüggõ feladatok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közpolitikai kutatások, elemzések
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Szakképzési feladatok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Vállalkozói vagyon kezelése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Belvízi hajózási alapprogram
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Vállalkozási célelõirányzatok
Beruházás ösztönzési célelõirányzat
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelõirányzat
Nemzeti beruházás ösztönzési célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kis- és középvállalkozói célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének támogatása
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

30,0
30,0
974,0
789,0
185,0
49,0
49,0
720,0
720,0
48,0
48,0

0,1
0,1
0,9
0,9
38 000,0
38 000,0
1 000,0
427,0
525,0
48,0
3 262,3
7,7
150,0
130,0
15,0
3 005,0
100,0
100,0

12797
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Jogcímnév
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41

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

8
1
3
5
2
3
4
1
1
2
3
7
1
3
1
3
14
5
1
3
5
18
7
1
3
8
1
3
10
1
3
2
3
12
1
5
2

1
3
16
1
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Külgazdaság fejlesztési célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
EU tagságból eredõ feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Energiapiaci liberalizáció elõkészítés
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Üzleti környezet fejlesztése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Társadalmi szervezetek címzett támogatása
Magyar Szabványügyi Testület támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
Közháló program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
eMagyarország Pontok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
e-Információszabadság
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
NAVA-NDA program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Felsõ és közoktatási szoftver és licensz díj
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Információs társadalom stratégia tervezés és monitoring
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 855,0
1 225,0
1 550,0
80,0
30,0
11,0
3,7
15,3
300,0
300,0
250,0
250,0
65,0
0,1
64,9
3 540,0
3 540,0
430,0
430,0
67,0
50,0
17,0
339,0
265,0
74,0
1 235,6
1 235,6
15,0
15,0

2006/160. szám
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13

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12798

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

17
1
3
5
18
1
3
19
1
5
19
1
3
20
5
27
2
3
28
2
3
29
1
5
2
3
30
1
1
3
2
2
3
3
2
3
4
2
3
5
2
3
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Információs társadalom fejlesztése és a digitális szakadék csökkentése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Infokommunikációs stratégiák és programok megalapozása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Szociális ártámogatás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Ágazati szabályozási feladatok, Elektronikus hírközlés, posta infrastruktúra szabályozás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
K+F és innovációs díjak
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Új kerékpárutak és létesítmények
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Útpénztár
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
Autópálya rendelkezésre állási díj
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
M44 Kecskemét–Tiszakürt–Szarvas–Békéscsaba autóút elõkészítése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
A 44-es fõút elkészült Békéscsaba elkerülõ szakaszain életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
MÁV ZRt. tõkeemelése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
GYSEV ZRt. tõkeemelése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Schengen Alap
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

572,0
498,0
74,0
80,0
80,0
195,1
195,1
250,0
250,0
13,8
13,8
1 000,0
1 000,0
205 250,0
205 250,0
73 754,2
32 251,7
61 047,7
44 958,2
50 694,1
50 694,1
1 500,0
1 500,0
500,0
500,0
111 600,0
111 600,0
300,0
300,0
235,7
28,2
50,0
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JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
3
8
2
3
9
2
3
11
1
5
2
3
15
5
16
1
5
17
1
5
26
1
1
3
2
1
3
33
1
3
34
1
1
2
3
36
1

1
3
38
1
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kockázati céltartalék
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
EU támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
TEN-T pályázatok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
BKSZ mûködtetésének támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kihelyezett szakértõi támogatás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Nemzetközi tagdíjak (NKTHI)
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
NATO tagságból adódó ágazati feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Közlekedési zajvédelem
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
RO-LA gördülõ országút
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 150,0
1 363,9
115,0
115,0
599,8
599,8
1 884,4
2 436,6
4 071,0
50,0
300,0
1 453,4
1 453,4
67,0
67,0
252,3
252,3
265,5
265,5
1 158,7
1 158,7
40,6
40,6
38,0
4,6
0,7
32,7
110,0
110,0
788,0
788,0
900,0
900,0
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JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

31
2
1
1
5
2
3
4
1
5
5
1
5
7
5
8
1
5
11
1
5
36
1
1
5
38
6
2
3
40
1
2
41
1
3
47
2
3
26
1
1
2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
Hajózási Információs Rendszer megvalósítása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
IT fejlesztés gépjármû-közlekedés légszennyezõ hatásának számítására
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Integrált vontatási erõforrás tervezõ- és nyilvántartó információs rendszer
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyes fontos mérések visszavezethetõségi láncának létrehozása 2004/016–689.05.02.
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016–689.05.02.
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének fejlesztése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Közhasznú szervezetek támogatása
Energia Központ Kht. közhasznú feladatai
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
Vasúti fejlesztések EIB hitelbõl
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Kötött segélyhitelezés
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
I. Nemzeti Fejlesztési Terv
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
Beruházás-ösztönzés
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

51,0
19,0
35,0
65,0
100,0
6,0
28,0
34,0
336,0
336,0
7,0
31,0
38,0
23,0
45,0
68,0
9,0
45,0
54,0
87,5
87,5
8 400,0
8 400,0
2 816,2
8 284,6

2 816,2
8 284,6
1,0

1,0
585,0
585,0

3 723,0
9 145,0
12 868,0

12801

1

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
5
2
3
7
2
3
8
1
5
2
3
2
2
3
2
2
3
2
1
5
2
3
3
1
1
5
2
3
2
1
5
2
3

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Kis- és középvállalkozások fejlesztése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Információs társadalom és gazdaságfejlesztés
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kutatás-fejlesztés, innováció
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Környezetvédelem-Energetika
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Közlekedés Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Gazdaságfejlesztés Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
1–26. cím összesen:

1
1
2
28
1

Vállalkozások folyó támogatása
Egyedi támogatások
Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat mûködtetéséhez
Bányabezárás
Központosított bevételek
Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése

Bevétel

Támogatás

3 208,8
873,5
1 226,4
7 067,5
9 923,4
3 765,0
10 838,0
14 603,0
3 148,0
4 979,9
6 657,0
4 242,1
5 713,0
3 734,4
11 812,0
15 546,4
64,8
204,4
269,2
35 500,0
766,0
1 247,0
55 634,0
90 653,0
2 283,0
16,2
32,3
13 860,8
16 127,7
871,6
1 416,6
1 681,1
3 881,0
4 488,1
835 485,9

236 456,1

102 900,0
1 000,0
41,0

599 029,8

2006/160. szám

27

2007. évi elõirányzat
Kiadás

MAGYAR KÖZLÖNY

1

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12802

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
3

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Gépjármû túlsúlydíj
Energiaár-kompenzációs befizetés
Alapok támogatása
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

30
1

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 200,0
82 000,0

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

20 548,4
XV. fejezet összesen:

959 934,3

319 697,1

599 029,8

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1
1

2
1
2
3
2
1
1
2
3
3
1
1
2
3
5
2
1
2
3
5
1
1
2
3
5
1
2

2 642,3
803,7
2 453,5
398,7
6,0
111,1
29,3
5,0

5,0
497,7

277,9
88,2
131,6
958,5
1 087,0
774,9
247,9
758,4
0,3
11,0
190,0
85,0
3,0

3,0
2 916,4
1 988,4

2 130,1
681,6
1 961,2
1,0
59,5
71,4

12803

2

6 386,3
46,3

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
3
5

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Országos Meteorológiai Szolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Nemzeti park igazgatóságok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

3
6
1
1
2
3
5
2
1
2
7
1

2
1
3
10
1
1
2
4
7
5
2
4
7
2
4
9
2
4
19
2
4
20
2

3
1
1
2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Kölcsönök
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Vízkárelhárítás
Vásárhelyi terv továbbfejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és állagmegóvási feladatai
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Ivóvíz-minõség javító program
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Ágazati célelõirányzatok
Vízkárelhárítási mûvek fenntartása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

1,0

Támogatás

1,0
5 586,1
2 456,6

4 835,1
1 547,2
1 590,3
0,3
62,1
7,7
13 331,4
2 499,7
9 114,6
2 916,7
3 678,7
2,0
27,0
146,1
4,5

4,5

106,0
106,0
4 924,4
4 924,4
114,0
114,0
708,9
708,9
208,4
208,4
253,4
253,4
1 000,0
200,0
64,0
736,0

2006/160. szám

4
2

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
3
5

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12804

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

6
1
1
2
3
7
1
1
2
3
9
1
3
10
3
12
1
1
2
3
30
1
3
34
1
1
2
3
35
1
5
37
1
5
38
1
5
39
1

2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring mûködtetése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Nemzetközi tagdíjak
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggõ feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Kutatási feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kincstári számlavezetési díjak és kamat kifizetések
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Víz- és környezeti kárelhárítás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Természetvédelmi kártalanítás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

150,0
30,0
9,6
110,4
434,0
40,0
12,8
381,2
10,0
10,0
160,0
160,0
80,0
26,6
8,5
44,9
372,7
372,7
500,0
200,0
64,0
236,0
100,0
100,0
166,9
166,9
1 800,0
1 800,0
5 009,5
50,0
16,0
711,2
4 232,3

12805

1
2
3

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

40
1
1
2
3
5
2
1
3
43
1
3
7
2
1
3
5
2
2
1
5
2
3
1
3
5
2
4
1
3
5
2
5
1
3
10

11
1
1
1
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016–689.02.01.)
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Víz keretirányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03.)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Madárvédelmi és élõhelyvédelmi irányelvnek megfelelõ monitorozás és területkezelés elõkészítése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményi fejlesztése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Hûtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenõrzõ Országos Intézményrendszer kifejlesztése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
I. Nemzeti Fejlesztési Terv
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
Környezetvédelem
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

500,0
66,4
21,8
175,1
68,8
156,1
11,8
10,0
10,0

7,1
217,3
224,4
21,2
21,2

36,8
36,8
125,0
190,2
315,2
18,3
18,3
61,4
62,9
124,3
39,2
39,2
68,1
68,1
300,0
2 146,5

300,0
2 146,5

517,3
180,0
242,3

2006/160. szám

1
2

Jogcímnév
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1

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12806

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
3
2
1
5
2
3
3
1
1
5
2
3

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és energia Operatív Program
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1
3
4
5
6
3
1
2
3
4
5
7
9
4
5

Támogatás

1 456,3
1 911,3
26 240,0
3 801,6
6 534,6
30 322,4
53 829,4
1 396,0
848,6
988,2
7 637,4
8 893,8
130 113,7

Központosított bevételek
Környezetvédelmi támogatások visszatérülése
Bírságok
Légszennyezési bírság
Szennyvíz bírságok
Veszélyes hulladék bírság
Zaj- és rezgésvédelmi bírság
Természetvédelmi bírság
Termékdíjak
Gumiabroncs termékdíjak
Csomagolóeszközök termékdíja
Hûtõberendezések termékdíja
Akkumulátorok termékdíja
Kenõolajok termékdíja
Reklámhordozó papírok termékdíja
Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja
Vízügyi támogatások visszatérülése
Vízkészletjárulék

1
2

Bevétel

53 035,8

77 077,9

1 046,0
692,5
747,7
59,1
9,8
7,8
500,0
9 000,0
1 500,0
200,0
6 500,0
1 900,0
1 500,0
14,6
10 630,1
XVI. fejezet összesen:

130 113,7

87 343,4

MAGYAR KÖZLÖNY

1–11. cím összesen:
12

2007. évi elõirányzat
Kiadás

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

77 077,9

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1
1
1

6 322,5
236,0
4 014,3
1 244,4
1 121,2
36,0

12807

1
2
3
5

Külügyminisztérium
Külügyminisztérium központi igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
3
2
1
1
2
3
2
1
3
4
1

2
1
5
3
1
3
6
1
1
3
2
1
3
7
1
5
8
1
3
9
2
1

12
4
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Külképviseletek igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Magyar Külügyi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
NATO Békepartnerség
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Nemzetközi tagdíjak
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Európai uniós befizetések
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Külügyi segélyezés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Állami Protokoll
Kormányfõi Protokoll kiadásai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Alapítványok támogatása
Magyar-román Gozsdu Közalapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

5,0
135,0
24,6

12,0
30 445,1
3 056,1

17 060,5
3 355,2
12 424,1
61,0
722,4
154,0

154,0
132,2
0,8

61,0
20,0
42,0
10,0
20,0
20,0
3 416,9
3 416,9
51,7
51,7
30,0
30,0
3,0
7,0
10,0
180,0
3,0
1,0
176,0
45,0
45,0
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1
2
3

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
3

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12808

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

9
1
5
14
1
1
5
2
1
5
15
1
3
5
1
5
22
1
1
3
5
30
1
1
2
1
2
1
3
2
1
35
1
5
36
1
1
3
2
1
3
1
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Civil szervezetek támogatása
Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerûsítõ nem kormányzati szervek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Külügyi Kommunikáció
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
EU utazási költségtérítések
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés
Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Schengeni követelmények
Schengen Alap
Mûködési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Schengeni követelményeknek való megfelelés
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kelet és Dél-kelet európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Lakossági EU tájékoztatási feladatok
,,Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
EU pályázatok és projektek
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Európai Uniós Kiadványok–Európai Tükör
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

50,0
50,0
37,0
37,0
3,0
3,0
102,4
52,4
50,0
320,0
320,0
275,0
40,0
235,0

947,0
947,0
200,0
30,0
170,0
164,0
164,0
170,0
170,0
35,0
25,0
60,0
20,0
20,0

12809
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JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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KiElõir.emelt
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szám

37
1
3
38
1
3
39
1
3
2
1
40
1
1
2
2

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Magyar állampolgárok válsághelyzetbõl történõ evakuálása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Demokratikus átalakulás elõsegítése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék

Támogatás

10,0
50,0
50,0
150,0
75,0
75,0
56,0
50,0
6,0
1 529,7
48 322,4

Központosított bevételek
Konzuli- és vízumdíj

1

Bevétel

10,0

1–5. cím összesen:
7

2007. évi elõirányzat
Kiadás

1 529,7
4 823,9

43 498,5

2 300,0
XVIII. fejezet összesen:

48 322,4

7 123,9

43 498,5

XIX. EU INTEGRÁCIÓ
1
1
1
2
3
2
1
2
3
2
1
1
5
2
3
3
1

2 599,0
112,3
1 454,0
453,5
727,0
65,0
10,0
2,8

1,0

421,5
1 253,3
1 647,1
80,0
107,7
485,4
1 535,2
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2

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
I. Nemzeti Fejlesztési Terv
GVOP Technikai segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
KIOP Technikai segítségnyújtás
Mûködési költségvetés

MAGYAR KÖZLÖNY

50

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12810

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

5
4
1
5
5
1
5
2
3
6
1
3
5
2

3
1
1
3
5
4
1
1
3
5
2
1
3
7
1
5
2
3
31
32
1
3
5
35
1

2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
ROP Technikai segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
HEFOP Technikai segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
KTK technikai segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Operatív programok céltartalékai
EQUAL Közösségi Kezdeményezés
EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Végrehajtás Operatív Program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
2007. évtõl támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések elõkészítésének decentralizált támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kohéziós Alap céltartalék
Közremûködõi intézményrendszer támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

2 020,6
368,0
1 162,0
1 530,0
518,6
1 250,3
1 765,1
14,0
17,8
165,0
494,0
336,8
142,2
180,0
700,0

700,0
60,0
85,0

72,5
72,5
5 322,0
27 520,0
7 000,0
25 000,0
4 820,0
2 662,0
3 000,0
1 000,0
500,0
500,0
700,0

700,0
2 057,5

57,5
2 000,0
1 016,0
2 922,4
400,0
3 058,2
2 477,8
2 958,0

12811

3
5

Jogcímnév
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1
7

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

36
1
3
5
2
1
37
1
1
2
3
5
2
1

1
1
2
3
5
43
1
5
45

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Schengen Alap technikai segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
INTERREG és Európai Területi Együttmûködés céltartalék
2007-tõl induló EU nagyberuházások és komplex programok elõkészítése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fejezeti egyensúlyi tartalék
XIX. fejezet összesen:

Bevétel

Támogatás

128,0
622,7
505,6
249,0
19,3
15,4
1 015,3
160,0
60,0
378,0
2,0
415,3
350,0

350,0
2 342,1

240,0
60,0
328,0
1 714,1
250,0
250,0
1 788,3
65 656,0

1 788,3
44 369,3

21 286,7

MAGYAR KÖZLÖNY

41
42

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12812

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
1
1
1
1
2
3
5
1
2
2
1
1
2

5 728,8
95,3
3 464,1
1 039,8
1 264,5
17,7
3,0
38,0
3,0
184 243,6
182 790,5
161 209,0
51 836,6

2006/160. szám

2

Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyetemek, fõiskolák
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

3
4
5

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök

2
1
2
3
3
3

Elõir.csop.név

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

117 020,4
29 332,3
1 480,7
16 656,8
16 302,4
6 318,5
191,0
83,1

83,1

Közgyûjtemények
1
1
2
3
5
1
2
3

4
1
1
2
3
5
2
1
2
6
1
1
2
3
4
5
2
1
2
3
3
7
1

7 615,0
2 444,4
3 632,9
126,8
21,4
165,8
109,5
2,0
6 921,4
1 960,7
5 711,1
1 816,1
1 018,7
4,4
296,8
35,0
8 820,4
2 014,1
5 130,3
1 465,9
3 215,2
326,9
178,0
151,1
594,6
37,6
37,1
1,2

1,2
3 310,5
1 910,5

2 684,6
805,8
1 011,2

12813

1
2
3

11 916,7
2 158,3

MAGYAR KÖZLÖNY

2

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Mûvészeti intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb kulturális intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Egyéb oktatási intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

2006/160. szám
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Jogcímszám

KiElõir.emelt
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szám

4
5
2
1
11
1
1
2
4
3
5
2
4
11
4
12
2
4
13
2
4
16
2
4
20
2
4
4
1
2
4
2
2
4
3
2

2
4
5
2
4

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Felsõoktatási fejlesztési program
Budapesti Mûszaki Fõiskola beruházás befejezése
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Tessedik Sámuel Fõiskola ingatlanvásárlás
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
SZIE Jászberényi Fõiskolai Kar beruházás éves üteme
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Károly Róbert Fõiskola könyvtárfejlesztés
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció elõkészítése
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Ingatlanvásárlás, életveszély-elhárítás, akadálymentesítés
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Kulturális beruházások
Múzeumi rekonstrukció
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Kulturális tevékenységek beruházásai
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Külföldi kulturális intézetek bõvítése, rekonstrukciója, kiépítése
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Örökségvédelmi fejlesztések
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

35,2
652,5
31,7

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
170,0
170,0
270,0
270,0
98,5
98,5
211,5
211,5
167,3
167,3
613,7
613,7
140,0
140,0
120,0
120,0
400,0
400,0
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JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
1
5
3
1
1
5
2
1
5
8
1
5
1
5
11
1
5
17
1
1
2
3
4
9
1
5
18
1
1
2
3
23
1
1
2
3
5
27
1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Normatív finanszírozás
Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
Humánszolgáltatások normatív állami támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás)
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Gyakorlóiskolák normatív támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Közoktatási feladatok támogatása
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi elõirányzata
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Érettségi vizsga lebonyolítása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényû gyerekek támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 661,1
3 661,1
70 590,0
70 590,0
13 910,0
13 910,0
2 420,0
2 420,0
5 400,0
5 400,0
2 700,0
2 700,0
120,0
70,0
22,0
28,0
100,0
100,0
1 019,0
528,8
169,2
321,0
281,0
180,0
57,0
13,0
31,0
141,0
40,0
13,0
88,0
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KiElõir.emelt
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szám

29
1
1
2
3
5
2
1
30
1
5
31
1
1
2
4
1
1
2
5
26
1
1
2
3
5
2
1
33
1
1
2
3
5
34
1
1
2
36
1

42
1
1
2
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Közoktatás speciális feladatainak támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Közoktatás Fejlesztési Célelõirányzat
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Közoktatási ellenõrzési, pályázatlebonyolítási feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Felsõoktatási feladatok támogatása
Felsõoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felsõoktatás kiegészítõ támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felsõoktatási információs rendszerek mûködtetése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felsõoktatási intézmények gazdasági tanácsainak mûködtetése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Pedagógus díszdiploma
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Kis létszámú szakok, kiemelkedõ intézményi teljesítmény, szakkollégiumok, doktori iskolák,
tehetséggondozás támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

300,0
134,9
43,1
60,0
13,0
49,0
200,0
200,0
300,0
227,0
73,0
50,0
10,0
3,0
37,0
200,0
100,0
32,0
12,0
26,0
30,0
630,0
100,0
32,0
200,0
298,0
161,0
122,0
39,0
48,0
36,0
12,0
483,0
270,0
86,0
27,0
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

2
1
44
1
5
45
1
5
7
4
3
1

14
2
1
15
1
1
2
3
5
18
1
1
2
3
4
5
10
1
5
1
5
2
1
1
5
2
1
5
5
1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
MAB támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
FTT támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyéb feladatok támogatása
Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok
Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Belsõ informatika fejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
,,Útravaló” ösztöndíj program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Alapítványok, közalapítványok támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok
Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
Magyar Mozgókép Közalapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
Kétoldalú munkatervi feladatok
Mûködési költségvetés

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

100,0
200,0
200,0
60,0
60,0

200,0
110,0
35,0
55,0
10,0
10,0
1 600,0
10,0
3,2
10,0
1 576,8
679,6
160,0
51,0
8,0
169,6
291,0

1 000,0
1 000,0
4 670,0
4 670,0
2 800,0
2 800,0
52,0
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1
2
3
5
6
1
3
7
1
1
2
3
5
8
1
2
3
5
9
1
1
2
3
5
10
1
1
2
3
5
12
1
2
2
2
2
2
2
2
13
1
2
7

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzetközi tagdíjak
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
EU közösségi programok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Világ-Nyelv Program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
OECD és EU kötelezettségek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felújítások központi támogatása
Felsõoktatási felújítási programok
Felhalmozási költségvetés
Felújítás
Egyéb intézményi felújítási programok
Felhalmozási költségvetés
Felújítás
Nemzeti kulturális intézmények felújítása
Felhalmozási költségvetés
Felújítás
Egyéb fejlesztési támogatás
Egyházi felsõoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja
Felhalmozási költségvetés
Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

10,0
3,2
3,5
35,3
151,2
151,2
180,0
87,9
28,1
5,0
59,0
50,0
12,0
3,8
4,2
30,0
38,0
16,0
5,1
6,9
10,0
437,8
150,0
48,0
25,0
214,8
240,0
240,0
30,0
30,0
20,0
20,0
90,0
90,0

2006/160. szám

3

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12818

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám
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szám

2
2
7
4
2
7
5
2
7
6
2
7
14
1
3
2
1
3
3
1
3
4
1
3
15
7
1
5
8
1
5
16
1
5
19
2
1
1
2
3
2

6

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Közoktatási intézmények beruházásai
Felhalmozási költségvetés
Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
Nem állami intézmények felújítás, beruházás
Felhalmozási költségvetés
Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
Gödöllõi Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás
Felhalmozási költségvetés
Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása
Felhalmozási költségvetés
Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
PPP programokkal kapcsolatos kiadások
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastuktúra bérleti díjához
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Hozzájárulás a MNM mélygarázs bérleti díjához
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Közhasznú társaságok támogatása
Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kulturális közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kulturális gazdasági társaságok támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kutatás-fejlesztés támogatása
Felsõoktatási kutatási program
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
EU tagsággal kapcsolatos feladatok
EU tagságból eredõ szakmai együttmûködések

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

490,0
490,0
50,0
50,0
400,0
400,0
150,0
150,0
1 614,3
1 614,3
1 162,5
1 162,5
188,2
188,2
52,4
52,4
833,2
833,2
4 000,0
4 000,0
4 100,0
4 100,0
150,0
100,0
32,0
8,0
10,0
111,0

12819

1
22

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

1
1
2
8
1
1
2
3
31
3
1

4
1
3
19
3
1
1
2
5
32
7
1
1
2
3
5
2
3
34
4
1

2
1
35
3

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
EU Oktatás és Képzés munkaprogram
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Kulturális szaktörvénybõl adódó feladatok és kötelezettségek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hozzájárulás a Mûvészetek Palotájának mûködtetéséhez
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Filmszakmai támogatások
Egyéb filmszakmai támogatások
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Mûvészeti tevékenységek
Mûvészeti tevékenységek támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Civil és nonprofit szervezetek támogatása
Egyéb civil és nonprofit szervezetek

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

84,1
26,9
20,0
10,0
3,2
6,8
200,0
30,0
9,6
10,0
150,4
8 800,0
8 800,0
20,0
5,0
1,6
13,4
685,0
140,0
45,2
82,0
407,8
10,0
130,0
65,0
20,8
20,0
14,2
10,0
120,0
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1
1
2
4
1
1
2
3
5
5
1
5
39
1
5
4
1
5
5
1
5
6
1
5
8
1
5
9
2
3
41
1
3
50
1
2
12
1
1
6
1

1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hittanoktatás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezése és kiegészítése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi személyek jövedelempótléka
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
I. Nemzeti Fejlesztési Terv
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõpiacra történõ belépés segítésére OKM intézkedés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása OKM intézkedés
Mûködési költségvetés

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

91,0
29,0
180,0
40,0
12,8
5,2
122,0
680,0
680,0
500,0
500,0
3 305,4
3 305,4
10 819,0
10 819,0
8 710,0
8 710,0
1 620,7
1 620,7
544,9
544,9
110,0
110,0
300,0
12 609,3

300,0
12 609,3

500,0
1 170,0
1 670,0
500,0
1 170,0
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Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés – EU forrásrész
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi megújulás Operatív Program OKM intézkedés – Hazai társfinanszírozás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program OKM intézkedés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
1–12. cím összesen:

15

Kormányzati rendkívüli kiadások
Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése

1

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 670,0
571,0
1 484,9
2 055,9

6 555,8
6 475,8
717,8
797,8
2 333,7
2 347,0
908,2
894,9
234,0
1 025,0
1 200,0
398,6
457,6
626 576,0

223 810,0

402 766,0

223 810,0

402 766,0

8 812,0
XX. fejezet összesen:

635 388,0

MAGYAR KÖZLÖNY

2

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1
1
1

2
1
2
1

2 004,1
75,0
1 170,9
342,7
497,7
14,5
53,3
91,8
80,0

2006/160. szám

1
2
3
5

Egészségügyi Minisztérium igazgatása
EüM Központi Igazgatás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Mûködési költségvetés

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

1
2
3
2
1
2
1
1
1
2
3
5
2

2
1
1
2
3
2
1
3
1
1
2
3
5
2
1
4
1
1
2
3
5
2
1
2
3
5
1
2

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Országos Mentõszolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

98,0
29,8
43,0
1,0
17 538,2
5 096,2
11 832,3
3 840,5
6 563,4
25,1
333,7
39,4
148,5
60,8
18,5
59,3
9,9
8 967,0
409,7
833,8
252,5
240,3
8 002,6
47,5
1 956,4
47 534,8
20 149,1
6 617,3
20 090,7
27,0
880,0
2 029,6
533,5
924,0
287,0
23 564,3
14 714,3
4 854,9
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2

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név
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Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

3
5
2
1
2
7
1
1
2
3
2
1
2
10
1
2
4
7
2
4
8
2
4
2
2
1
1
2
3
5
2
1
2
3
1
1
2
3
1
1
2
3
2
1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Országos Vérellátó Szolgálat
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Egyéb beruházások
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Egészségügyi ágazati célelõirányzatok
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Légimentés mûködtetésének támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egészségügyi reformmal összefüggõ feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 693,3
287,0
210,2
322,0
190,0
2 853,3
8 560,0
4 124,3
1 353,4
5 502,6
383,0
50,0

100,0
100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3 082,5
402,8
128,4
647,4
73,6
1 680,3
150,0
800,0
209,0
75,0
516,0
400,0
181,9
58,1
80,0
80,0
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név csop.név
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

7
1
3
9
1
3
11
1
1
2
3
12
1

13
1
5
41
1
2
2
6
2
2
1
3
11
1
1
3
17
1
1
5
2
1
5
3
1

10

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Egészségügyi Fejlesztési Elõirányzat
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Altató-, lélegeztetõgép, monitor bérleti díja
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Regionális ágazati feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kisforgalmú gyógyszertárak mûködtetési támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Központi intézmények felújítása
Intézményi felújítások
Felhalmozási költségvetés
Felújítás
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
Belsõ pénzügyi ellenõrzési tevékenység hatékonyságának fokozása az ÁNTSZ-ben
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Nemzetközi kapcsolatokból eredõ kötelezettségek
Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Köztestületek támogatása
Magyar Orvosi Kamara támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Társadalmi szervezetek támogatása
Magyar Vöröskereszt támogatása

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

1,0
1,0
1 321,0
1 321,0
49,0
24,5
8,0
16,5
200,0
50,0
18,0
48,0
84,0
816,0
412,5
1 228,5
200,0
200,0

10,0
6,0
16,0
145,0
145,0
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
10,0
243,0
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Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

1
5
11
1
5
18
1
5
22
2
11
1
1
6
1

2
3
2
1
1
5
2
3
2
1
5
2
3
3
1
5
2
3

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Rákbetegek szervezeteinek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
I. Nemzeti Fejlesztési Terv
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõpiacra történõ belépés segítésére EüM intézkedés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EüM intézkedés
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés – EU forrásrész
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi megújulás Operatív Program EüM intézkedés – Hazai társfinanszírozás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program EüM intézkedés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
XXI. fejezet összesen:

Bevétel

Támogatás

243,0
15,0
15,0
45,0
45,0
1 624,0

1 624,0

500,0
1 170,0
1 670,0
999,0
2 636,1
3 635,1

6 555,8
6 475,7
717,7
797,8
2 333,6
2 347,0
908,3
894,9
234,0
1 025,0
1 200,1
398,7
457,6
147 324,7

102 573,9

44 750,8

1
1

Pénzügyminisztérium igazgatása
Pénzügyminisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelõ járulékok

3 850,1
845,5
2 846,6
802,9

2006/160. szám
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1
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3
5
2
1
4
1
1
2
3
2
1
5
1

2
1
2
6
1
1
2
3
5
2
1
2
5
3
9
1
1
1
2
3
5
2
1
2
3
2
1
2

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
PM Informatikai Szolgáltató Központ
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Vám- és Pénzügyõrség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Lakástámogatás
Kölcsönök
Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Kincstári Vagyoni Igazgatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 013,3
2,0
30,8
3 098,8
100,0
1 187,3
381,7
1 412,1
217,7
73 605,6
290,0
44 445,5
13 887,7
13 575,7
35,1
25,0
1 454,6
522,0
28 850,0
2 591,7
18 867,1
5 880,8
5 812,7
634,1
63,0
140,0
70,0
100,0
85,0

85,0
1 899,7
49,2

1 182,3
377,6
353,8
0,2
21,4
9,6
4,0
7 220,5
281,8
90,4
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3
5
2
1
2
3
3
1
3
10
1
1
2
3
1
2
3
12
2
5
1
1
5
2
1
5
3
1
5
12
1
3
30
1
3
5
2

5
2
3
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Állami feladatellátással összefüggõ elhelyezési feladatok
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Magyar Államkincstár
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Ágazati célelõirányzatok
Kárrendezési célelõirányzat
Függõ kár kifizetés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Járadék kifizetés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Tõkésítésre kifizetés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Schengen Alap
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
Funkcionálisan független belsõ ellenõrzés megerõsítése a Vám- és Pénzügyõrségen belül
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

3 104,5
526,0
2 253,6
960,0
4,2
204,8
126,0
330,8
11 791,5
5 644,1
10 279,4
3 291,1
3 669,7
131,2
42,0
22,2

410,0
410,0
2 050,0
2 050,0
40,0
40,0
350,0
350,0
335,0
170,6
32,0
170,6
3 375,7
303,0
3 375,7

7,6
7,6
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FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Az Európai Unió gyakorlatának megismerése a jövedéki adók ellenõrzése vonatkozásában
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
2005/17/520.04.01 – Felkészülés az együttes ellenõrzésre
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
2005/17/520.04.01.11 – Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Rendszám- és Konténerkód Felismerõ Rendszer (2004/016-954)
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kincstári számlavezetési díj kiadásaira
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
1–12. cím összesen:

13
1
1
1
2
3
5
2
1
2
3
2
3
1

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Intézményi mûködési tartalék
Mûködési költségvetés

1

2
1

Támogatás

7,6
7,6
4,6
4,6
6,5
6,5
337,2
337,2
10,0
10,0
580,9
3 413,8
151 440,0

580,9
3 413,8
20 949,8

9 860,2

130 490,2

4,0
798,1
19,2
170,0

81,0

258,8
258,8
10 204,0

4 300,0
5,0

10 204,0

12829

2
3

Vállalkozások folyó támogatása
Egyedi támogatás
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez)
Egyéb vállalati támogatások
Termelési támogatás

Bevétel

4 571,1
1 449,5
2 824,8
112,5

13. cím összesen:
14
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Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
Egyéb megszûnt jogcímek miatt járó támogatás
Fogyasztói árkiegészítés
Normatív támogatások
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának támogatása
Megváltozott munkaképességûek keresetkiegészítése
Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Szanálással kapcsolatos kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
Védelmi felkészítés elõirányzatai
Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítása
Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredõ fizetési kötelezettség
Egyéb vegyes kiadások
1% SZJA közcélú felhasználása
Rendkívüli beruházási tartalék
MEHIB Zrt. behajtási jutaléka
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések
Államadósság Kezelõ Központ Zrt. szakértõi díja
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
Kormány által vállalt egyedi kezességekbõl eredõ fizetési kötelezettség
Eximbank által vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységbõl eredõ fizetési kötelezettség
Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességbõl eredõ fizetési kötelezettség
Agrárhitelekhez vállalt kezességekbõl eredõ fizetési kötelezettség
A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességbõl eredõ fizetési kötelezettség
MFB Rt. által nyújtott hitelekbõl és vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség
Kormányzati rendkívüli kiadások
Pénzbeli kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás
Az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei
Pénzügyigazgatás korszerûsítése
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
Magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti járulékkiesés pótlására
Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása
GYES-en, GYED-en és GYET-en lévõk után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

220,0
20,0
120 000,0
20 000,0
620,0

600,0
1,0
1 500,0
297,0
900,0
3 000,0
2 900,0
8 300,0
500,0
2,5
100,0
12,0
3 100,0
1 767,7
50,0
6 500,0
1 500,0
60,0
2 914,0
120,0
410,0

4 055,0
2 334,0
123,0
7 857,3

297 495,0
143 666,2
30 970,8
17 000,0
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28
1
2
4
5
6
7
2
1
2
3
29
31
1
2
32
1
2
33
1

XXII. fejezet összesen:

Bevétel

Támogatás

288 905,0

220,4
3,6
4 101,1
10 364,1
18,8
1 226,7
70,0
30,0
214 903,8
1,0
4 100,0
146 000,0
122,7
79,0
1 510 889,7

35 254,8

130 490,2

MAGYAR KÖZLÖNY

Egészségbiztosítási Alap támogatása
Központi költségvetésbõl járulék címen átadott pénzeszköz
Nemzetközi elszámolások kiadásai
Nemzetközi tagdíjak
EBRD tõkeemelés
Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához
EIB tõkebefizetés
EIB tartalékokba befizetés
Bruegel tagdíj
Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
IDA alaptõke-hozzájárulás
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
Egyéb kiadások
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
Központosított bevételek
Kárrendezési célelõirányzat befizetése
Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek
Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés
Autópálya-társaságok adósságának átvállalása
Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2007. évi kölcsöntörlesztésének
részleges elengedése
Alapok támogatása
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása

4

2007. évi elõirányzat
Kiadás

2006/160. szám
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1
1
1
2
3
2
1
2
1
1
2
3
1
2

4 336,1
370,7
2 519,4
814,2
1 305,5
19,0
86,7
1 127,4
1 534,5
1 061,6
344,0
1 230,5
24,7
42,1
8,4

12831

2

Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

3
1
1
2
3
2
1
4
1
1
2
3
5
2

3
5
1
1
2
3
2
1
2
6
1
1
2
3
5
2
1
2
3
7
1

2
1
8
1
1
2
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Regionális Munkaügyi Központok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
Regionális képzõ központok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Egyenlõ Bánásmód Hatóság
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

536,4
18 496,8
11 270,1
3 588,8
4 084,3
202,0
292,0
2 215,4
2 360,8
2 697,6
863,5
584,4
342,8
87,3
144,6
0,7
29,9
602,4
3 792,9
1 696,2
541,8
2 157,3
444,0
379,1
64,9
387,8
3 693,6
911,3
308,3
2 789,8
4,0
36,2
80,3
20,0
3,9
161,7
82,7
25,7
51,3
2,0
594,6
358,3
116,9
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5
2
1
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1
1
2
3
2
1
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1

2
1
2
13
1
1
2
3
4
2
1
2
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1
1
2
3
2
1
16
3
1
3
2
4
1
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Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Állami szociális intézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Országos Orvosszakértõi Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Állami Foglalkoztatási Szolgálat mûködtetésének kiegészítése
Mûködési költségvetés

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

112,4
3,0
4,0
681,1
475,4
518,8
162,3
380,0
95,4
2 173,6
264,8
1 270,0
422,7
587,2
4,4
110,1
44,0
4 186,3
174,2
2 410,0
784,6
1 033,4
59,6
66,1
6,8
1 277,7
915,5
1 296,7
410,4
426,1
60,0

396,0
396,0
1 041,7
1 041,7
237,5
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Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Esélyegyenlõség Mindenki Számára – EU év 2007
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
ESZA Kht. pályázatkezelõ szervezet támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Képzéssel támogatott közmunkaprogram
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Felnõttképzés normatív támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék
MÁK tranzakciós díj
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának támogatása
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ bértámogatás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ költségkompenzáció
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

54,6
17,3
165,6

16,4
247,5
263,9
71,0
71,0
3,2
1,9
25,1
111,8
150,0
150,0
1 343,5
1 343,5
1 600,0
114,0
36,5
59,5
2 770,0
1 500,0
120,0
100,0
100,0
102,9
1 714,6

102,9
1 714,6
50,0

50,0
4 000,0
4 000,0
26 758,7
20,0
6,4
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Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
A kábítószer-fogyasztás megelõzésésével kapcsolatos feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat mûködtetése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Jelentés az ifjúsági önkéntesség és stratégiai fejlesztés témájában az EU Bizottságának, az Ifjúsági Fehér
Könyv folyamat keretében
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Nemzetközi szervezetek tagdíjai és rendezvényein való részvétel
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

57,3
26 675,0
2 500,0
2 500,0
1 125,0
12,0
4,0
60,8
978,2
70,0

380,0
380,0
50,0
50,0
10,0
10,0
5,0
5,0
109,1
7,4
2,4
99,3
472,0
6,9
3,1
40,1
421,9
295,0
2,8
1,4
0,3
290,5
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

42
1
1
2
3
5
44
1
1
1
2
3
5
1
1
2
3
5
3
1
1
3
5
45
1
3
5
46
1
1
5
3
1
5
5
3
5
6
1
3
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Szociális szolgáltatások
Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hitelhátralékok konszolidációs programja
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyes pénzbeli támogatások
Otthonteremtési támogatás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Gyermektartásdíjak megelõlegezése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

146,0
190,0
1,5
0,5
2,4
331,6
600,0
0,8
0,3
4,2
594,7
145,0
14,3
4,5
26,1
100,1
595,0
1,0
0,7
593,3
670,0
0,5
669,5
1 745,0
1 745,0
1 272,6
1 272,6
2 797,5
2,0
2 795,5
1 815,0
25,0
1 790,0
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

7
1
5
47
1
1
2
3
5
2
3
48
1
1

1
1
2
3
5
3
1
5
50
1
1
2
3
5
51
2
1
1
2
3
3
1
1
2
3
5
4
1
2

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Szociális szolgáltatások kiegészítõ támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hajléktalan ellátás fejlesztése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Társadalmi kohéziót erõsítõ tárcaközi integrációs programok
A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlõtlenségek csökkentését elõsegítõ programok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Országos Fogyatékosügyi Program támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

261,0
261,0
300,0
38,0
13,0
2,3
120,7
126,0
33 109,0
33 109,0
1 644,0
16,4
5,3
11,5
1 610,8
2 958,0
2 958,0
566,8
4,3
1,3
8,5
552,7
50,0
2,5
0,6
46,9
45,0
3,1
1,4
35,5
5,0
800,0
5,9
1,9
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
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3
5
5
1
1
2
3
5
9
1
1
2
3
5
1
1
1
2
3
5
2
1
1
2
3
5
53
1
1
1
2
3
5
3
1

2
3
54
1
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok
Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzeti Civil Alapprogram
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése
Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Alapítványok támogatása
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

20,0
772,2
400,0
18,9
6,1
5,0
370,0
150,0
15,0
8,0
48,6
78,4
178,0
15,0
5,3
57,0
100,7
6 887,8
200,0
70,0
54,0
6 563,8
677,7
26,1
13,2
158,2
480,2
150,0
0,9
0,3
25,0
115,0
8,8
390,0
390,0
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2
1
5
7
1
3
5
55
1
1
5
2
1
5
3
3
1
5
4
1
5
2
3
5
1
3
5
15
1
5
56
7
1
5
58
2
1
1
2
3
3
1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Társadalmi szervezetek támogatása
Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Szövetségének támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Célelõirányzatok
Roma Oktatási Alap
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Nemzetközi kapcsolatokból eredõ kötelezettségek
EU tagságból és nemzetközi együttmûködésekbõl eredõ kötelezettségek teljesítése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
NFT-s fejlesztések elõkészítése, projektek kidolgozása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

250,0
250,0
3 600,0
2,5
3 597,5
88,0
88,0
177,0
172,0
5,0
160,0
160,0
207,0
197,0
10,0
61,0
0,5
60,5
21,0
21,0

67,5
67,5
90,0
58,3
17,5
14,2
50,0
3,0
2,0
45,0
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59
1
1
2
3
60
1
5
61
1
3
5
2
3
1
5
17
1
1
1
1
5
2
1
5
3
1
5
2
1
1
5
3
1
5
3
1
5
2
3
2
1
5

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat
I. Nemzeti Fejlesztési Terv
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása SZMM intézkedés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Aktív munkaerõpiaci politikák támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõpiacra történõ belépés segítésére SZMM intézkedés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
EQUAL Közösségi Kezdeményezés
EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
(OFA) támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés – EU forrásrész
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi Megújulás Operatív Program SZMM intézkedés – Hazai társfinanszírozás
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

45,0
23,0
7,0
15,0
710,2
710,2
1 461,6
179,9
1 281,7
67,5
67,5
112 000,0
112 000,0

500,0
1 170,0
1 670,0
500,0
1 170,0
1 670,0
500,0
1 170,0
1 670,0
1 078,5
4 441,5
5 520,0
89,4
16,6
106,0

6 555,8
6 475,7
717,7
797,8
2 333,6
2 347,0
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FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program SZMM intézkedés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
1–17. cím összesen:

20

21
2
1
2
3
4
5
6
8
9
13
14
3
1
2
3
4
5

XXVI. fejezet összesen:

Bevétel

Támogatás

908,2
894,8
234,0
1 025,0
1 200,1
398,7
457,6
295 928,0

58 079,8

237 848,2

58 079,8

237 848,2

340 800,0
5 600,0
57 590,0
75 250,0
15 270,0
1 360,0
6 500,0
3 900,0

MAGYAR KÖZLÖNY

Családi támogatások
Családi pótlék
Anyasági támogatás
Gyermekgondozási segély
Gyermekgondozási díj
Gyermeknevelési támogatás
Apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások
Életkezdési támogatás
Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások
Rokkantsági járadék
Megváltozott munkaképességûek járadéka
Egészségkárosodási járadék
Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése
Mezõgazdasági járadék
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély)
Távfûtési-díj támogatás
Különféle jogcímen adott térítések
Közgyógyellátás
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
Terhességmegszakítás
Folyósított ellátások utáni térítés
Nyugdíjasok távfûtési-díj támogatásával kapcsolatos feladatokhoz hozzájárulás

1
2
3
4
5
6
7
8

2007. évi elõirányzat
Kiadás

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

11 170,0
70 650,0
2 480,0
6 550,0
5 250,0
27 180,0
22 500,0
5 350,0
120,0
650,0
21 000,0
3 700,0
1 400,0
1 400,0
20,0
981 618,0

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
Mûködési költségvetés
1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelõ járulékok

1 502,3
965,3
294,8

12841

1
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KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám
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FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Fejezeti egyensúlyi tartalék
XXX. fejezet összesen:

Bevétel

Támogatás

12842

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

202,2
40,0
50,5

50,5

1 552,8

1 552,8

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1
1

2
1
2
3
4
1
1
2
3
2
1
2
5
1
1
2
3
6
1
1
1
3
5

6 117,8
1 872,9
2 250,6
40,0
504,0
42,1
15,0

29,0
199,1
3,0

135,3
43,6
23,7
1,5
0,5
0,5
86,0
14,0
69,6
22,3
8,1

9,9
49,6
9,9
49,6

2006/160. szám

2

10 038,9
774,5

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
3
5

Központi Statisztikai Hivatal
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
KSH Könyvtár és Levéltár
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
KSH Népességtudományi Kutató Intézet
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Átmeneti támogatással megvalósuló programok
Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott
szolgáltató ágazatokban
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

5
1
3
10
2

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Nemzetközi tagdíjak
Mûködési költségvetés
Dologi kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék

Bevétel

Támogatás

0,8
0,8
364,1
XXXI. fejezet összesen:

11 570,4

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

364,1
871,6

10 698,8

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1
1
1
2
3
5
3
2
1
1
2
3
3
1
1
2
3
4
1
1
2
3
5
2
1

2
1

957,6
15,8
728,4
234,0
10,2
0,8
15,0

15,0
4 130,7
22,0

3 590,1
518,8
43,8
2 044,1
1 844,0
198,4
1,7
147,0
46,4
9,3
85,6
5,7
14,5
2,4
10,0
3,0
3,3
0,6

12843

1
2
3

MTA Titkársága
MTA Titkárság Igazgatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kölcsönök
MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
MTA Köztestületi feladatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások

MAGYAR KÖZLÖNY

1

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

3

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

MTA Könyvtára
1
1
2
3
2
1
2

4
1
1
2
3
5
1
2
5
1
1
2
3
5
2
1
2
3
6
1
1
2
3
5
2
1
2
7
1

2
2
8
1

250,9
80,5
119,9
1,0
16,0
8 110,6
5 524,9
7 626,8
2 345,1
3 359,8
14,5
264,5
365,9
187,9
4 603,1
2 727,3
4 198,5
1 330,9
1 616,9
7,7
99,1
160,8
106,8
13,8

5,9
4 288,7
784,7

3 357,5
1 061,8
401,5
28,1
27,9
48,0
204,4
153,2
56,5
118,0
38,4
50,2
3,1
766,9
294,2

2006/160. szám

1
2
3

444,1
24,2

MAGYAR KÖZLÖNY

2

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Élettudományi kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
Kölcsönök
MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Területi akadémiai központok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Felújítás
MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése
Mûködési költségvetés

12844

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

1
2
3
2
1
2
9
1
1
2
3
5
2

10
1
1
2
2
1
11
1
1
2
3
2
1
2
12
1
1
2
3
2
1
13
1
1
2
4
1
1

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
MTA Támogatott Kutatóhelyek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
MTA Jóléti intézmények
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Felújítás
OTKA Iroda
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Beruházás
Alapkutatás beruházásai
Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás
Ágazati célelõirányzatok
Tudós társaságok támogatása
Mûködési költségvetés

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

238,9
83,2
368,0
1,0
370,0
696,7
49,3
314,9
89,0
307,1
12,0
1,5
21,5
2 053,0
15,0
1 557,0
505,8
5,2
240,8
220,3
220,2
72,2
155,9
0,7
12,1
383,8
229,8
66,8
77,2
10,0

255,7
255,7
27,3

12845

2

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

5
2
1
1
5
2
1
1
2
3
5
3
1

8
1
5
10
1
1
2
13
1
1
2
3
5
2
1
14
1
1
2
3
5
2

3
3
1
1
1
2

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás
Magyar Tudomány
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Fiatal kutatók pályázatos támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Nagy Imre Emlékház mûködtetésének alapítványi támogatása
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Határon túli magyar tudósok támogatása
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Szakmai feladatok teljesítése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Intézményekhez le nem bontott bevétel
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
Kölcsönök
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
Kutatási témapályázatok
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

27,3
17,1
17,1
90,2
25,0
7,0
10,0
48,2
131,9
104,2
27,7
23,6
23,6
25,2
20,7
4,5
823,1
352,9
102,9
343,8
10,0
13,5
3 000,0
1 200,0
384,0
925,0
30,0
400,0
60,0
1,0
5 178,0
2 369,2
590,3

2006/160. szám

1
3

Jogcímnév

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

12846

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

3
5
2
1
5
2
2
6
1
1
2
3
10

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET

2007. évi elõirányzat

Kiemelt elõirányzat neve

Kiadás

Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Központi kezelésû felújítások
Felhalmozási költségvetés
Felújítás
Gazdasági és Szociális Tanács mûködtetése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Fejezeti tartalék
Fejezeti általános tartalék
Fejezeti egyensúlyi tartalék

Bevétel

1 768,5
100,0
350,0
8,3
8,3
27,6
15,0
4,8
7,8
14,9
1 257,1

XXXIII. fejezet összesen:

14,9
1 257,1

50 063,8

13 149,0

998,3
20 026,6
935,9
3 577,4
2 638,2
1 165,0
43,7
5 552,0

31,7

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÕKE-VISSZATÉRÜLÉSEI,
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI
1
1
1
1
2
3
4
6
7
8
2
3
1
2
2
1
2

2
1

36 914,8

6 072,2
333,5
152 476,5
2,9
56,0

5,5
113,1

12847

3
4

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
Devizahitelek kamatelszámolásai
Nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi pénzintézetektõl felvett hitelek kamatelszámolásai
Világbanki hitelek elszámolásai
EBB hitelek kamatelszámolásai
KfW hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai
MÁV-tól és a GYSEV-tõl 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai
ÁAK Rt.-tõl 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai
EBRD hitelek kamatelszámolásai
1999-tõl felvett devizahitelek kamatelszámolásai
Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai
1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai
MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai
Devizakötvények kamatelszámolásai
1999-tõl kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai
Angol és amerikai kötvények kamatelszámolásai
Devizaszámla kamatelszámolásai
M2M-tel kapcsolatos kamatok
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
Forinthitelek kamatelszámolásai

Támogatás

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

2
5
17
2
1
1
2

3
1
2
4
5
3
1
1
2
2
3
4
4
1
2
1
3
4

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Egyéb hitelek kamatelszámolásai
ÁAK Rt.-tõl 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai
Autópálya-társaságoktól 2006-ban és 2007-ben átvállalt hitelek kamata
Államkötvények kamatelszámolása
Piaci értékesítésû államkötvények kamatelszámolásai
Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai
Nem piaci értékesítésû államkötvények kamatelszámolása
Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
Rubelkövetelések megvásárlását fedezõ államkötvények kamatelszámolásai
Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai
ÁPV Rt. gázközmûvek miatti tartalékfeltöltését fedezõ kötvény kamata
Alárendelt kölcsöntõkekötvény kamatelszámolása
MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai
Kincstárjegyek kamatelszámolásai
Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása
Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása
Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai
Intervenciós felvásárlás elõfinanszírozási költségének megtérítése
Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
Jutalékok és egyéb költségek
Devizaelszámolások
Forintelszámolások
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások
Adósságkezelés költségei
Követeléskezelés költségei
Tõkekövetelések visszatérülése
Kormányhitelek visszatérülése
Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tõke-visszatérülése
Világbanki hitelek tõke-visszatérülése
OECF hitel tõke-visszatérülése
Állami alapjuttatás járadéka
XLI. fejezet összesen:

Bevétel

Támogatás

40,5
84 054,2

580 846,6

37 601,5

2 451,6
19 393,0
935,1
9 450,9
6 544,0
729,3
1 278,0
1 997,2
157 335,6
42 376,4

5,3
18 531,2
5 257,2

1 912,8
9 037,1
800,0
805,0
68,0
2 321,5
798,3
245,4
177,0
1 112 655,5

66 365,7

1
2
3
6

Vállalkozások költségvetési befizetései
Társasági adó
Társas vállalkozások különadója
Hitelintézeti járadék
Egyszerûsített vállalkozói adó

504 000,0
150 000,0
25 000,0
168 200,0

2006/160. szám

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FÕ BEVÉTELEI
1

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
3
4
5
6
7
8

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

7
8
9
1
2
10
2
1
2
3
3
1
2
3
4
1
8
9
5
1
2
3
6
6
1
1
2
2
1
2
3
4
7
2
3
4

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bányajáradék
Játékadó-bevétel
Ökoadó
Energiaadó
Környezetterhelési díj
Egyéb befizetések
Fogyasztáshoz kapcsolt adók
Általános forgalmi adó
Jövedéki adó
Regisztrációs adó
Lakosság költségvetési befizetései
Személyi jövedelemadó
Egyéb lakossági adók
Magánszemélyek különadója
Lakossági illetékek
Egyéb költségvetési bevételek
Vegyes bevételek
Egyéb vegyes bevételek
Kezesség-visszatérülés
Költségvetési befizetések
Központi költségvetési szervek
Helyi önkormányzatok befizetései
Elkülönített állami pénzalapok befizetései
Munkaerõpiaci Alap
Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
Osztalékbevételek
ÁPV Rt. által fizetett osztalék
Egyéb osztalék
Koncessziós bevételek
Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj
Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj
Kincstári vagyonba tartozó tárgyi eszközök értékesítésébõl és hasznosításából származó, központi költségvetést megilletõ bevételek
Kincstári vagyonba tartozó pénzügyi eszközök értékesítésébõl és hasznosításából származó, központi költségvetést megilletõ bevételek
Uniós elszámolások
Vámbeszedési költség megtérítése
Cukorilleték beszedési költség megtérítése
Uniós támogatások megelõlegezésének visszatérülése

Bevétel

30 000,0
73 387,2

Támogatás

11 500,0
5 500,0
29 000,0
1 971 200,0
743 000,0
78 400,0
1 238 325,3
4 400,0
17 901,6
126 800,0

3 146,0
1 546,2
22 711,8
6 500,0
113 309,5

8 620,0
4 000,0
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

1 629,3
3 732,8
22 868,0
7 300,0
9 000,0
237,2
2 156,2

XLII. fejezet összesen:

5 383 371,1

KIADÁSI FÕÖSSZEG:

8 326 030,7

BEVÉTELI FÕÖSSZEG:

6 669 545,1

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE:

–1 656 485,6
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2. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2007. évi
elĘirányzat

BEVÉTELEK
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI
Társasági adó
Társas vállalkozások különadója
Hitelintézeti járadék
EgyszerĦsített vállalkozói adó
Bányajáradék
Játékadó-bevétel
Ökoadók
Egyéb befizetések
Egyéb központosított bevételek

2007. évi
elĘirányzat

KIADÁSOK

Összesen:

1 971 200,0
743 000,0
78 400,0
2 792 600,0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSĥ ELėIRÁNYZATOK
Költségvetési szervek kiadásai
Szakmai fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok kiadásai
Központi beruházások kiadásai
Fejezeti egyensúlyi tartalék
Összesen:
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA
Elkülönített állami pénzalapok támogatása
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz
Helyi önkormányzatok támogatása
Összesen:

FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
Általános forgalmi adó
Jövedéki adó
Regisztrációs adó
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI
Személyi jövedelemadó
Magánszemélyek különadója
Adóbefizetések
Illetékbefizetések
Összesen:
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSĥ ELėIRÁNYZATOK
Költségvetési szervek bevételei
Szakmai fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok saját bevételei
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok EU támogatása
Összesen:
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBėL
Központi költségvetési szervektĘl származó befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése
Helyi önkormányzatok befizetése
Összesen:
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK
EGYÉB BEVÉTELEK
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK
BEVÉTELI FėÖSSZEG:
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA:_

1 238 325,3
17 901,6
4 400,0
126 800,0
1 387 426,9
562 456,4
57 616,2
464 536,1
1 084 608,7
22 711,8
113 309,5
6 500,0
142 521,3
48 150,1
4 692,2
66 365,7
11 393,4
6 669 545,1
1 656 485,6

128 445,0
52 242,2
120 000,0
225 432,2

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
Családi támogatások
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítĘ szociális támogatások
Különféle jogcímen adott térítések
Összesen:

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZėDÉSEK TÁMOGATÁSA
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS

506 270,0
152 520,0
27 520,0
686 310,0

1 817 586,1
1 853 468,3
22 652,1
80 362,6
3 774 069,1
27 876,1
778 037,0
835 708,5
1 641 621,6
5 153,9
16 034,7
1 112 655,5

TARTALÉKOK
Általános tartalék
Céltartalékok
Központi egyensúlyi tartalék
Összesen:

42 200,0
52 724,5
50 000,0
144 924,5

KIADÁSI FėÖSSZEG:

41 693,8
16 421,7
146 122,7
214 903,8
8 326 030,7

KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE
ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS
BEFIZETÉS AZ EU-BA

MAGYAR KÖZLÖNY

EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
KÖZSZOLGÁLATI MĥSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS
LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK

Összesen:

504 000,0
150 000,0
25 000,0
168 200,0
30 000,0
73 387,2
17 000,0
29 000,0
135 199,6
1 131 786,8
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3. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
1. Települési önkormányzatok feladatai
a) Településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 380 forint/fő,
de településenként legalább 1 500 000 forint,
azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt,
ott községenként legalább 3 000 000 forint.

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező
alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a
településüzemeltetési, az igazgatási, valamint a sportfeladatok.
b) Közösségi közlekedési feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:

515 forint/fő

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat – a főváros és kerületei, továbbá a megyei
jogú városok kivételével – a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladataikhoz
lakosságszám szerint illeti meg.
2. Körzeti igazgatás
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok
aa) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 300 000 forint/körzetközpont

A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák
működéséhez, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), illetve a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
106. §-ának (2) bekezdésében kijelölt önkormányzatok elsőfokú gyámügyi, valamint
egyes gyermekvédelmi, szociális, igazgatási feladataihoz vehető igénybe.
ab) Okmányiroda működési kiadásai
FAJLAGOS ÖSSZEG:

513 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó
önkormányzatonként legalább 6 000 000 forint.

A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési kiadásaihoz a
feldolgozott ügyeknek a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatal (a továbbiakban: KANYVH) által rendelkezésre bocsátott 2005. október 1-je
és 2006. szeptember 30-a közötti ügyiratszáma szerint illeti meg.
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ac) Gyámügyi igazgatási feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:

280 forint/fő

A hozzájárulás a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet által kijelölt városi, fővárosi,
kerületi önkormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma szerint a gyermekvédelmi
és gyámügyi igazgatási – elsőfokú gyámhatósági – feladataihoz illeti meg, a 2006.
december 31-ei állapot szerint. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek
törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához kapcsolódó
hozzájárulást is.
b) Építésügyi igazgatási feladatok
ba) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

50 forint/fő

A hozzájárulás – lakosságszám szerint – a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben
eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai
feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendeletben kiemelt építésügyi hatósági
feladatok ellátására kijelölt körzetközpont és nem körzetközpont önkormányzatokat
illeti meg.
bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
FAJLAGOS ÖSSZEG:

4 600 forint/döntés

A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok működési
kiadásaihoz az építésügyi hatósági ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti döntéseinek az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által rendelkezésre bocsátott
2005. október 1-je és 2006. szeptember 30-a közötti száma szerint illeti meg.
3. Körjegyzőség működése
a) Alap-hozzájárulás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

370 000 forint/körjegyzőség/hónap

b) Ösztönző hozzájárulás
Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:
ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek
együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt,
FAJLAGOS ÖSSZEG:

294 000 forint/körjegyzőség/hónap,

bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó
községek együttes lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt,
FAJLAGOS ÖSSZEG:

250 000 forint/körjegyzőség/hónap,
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bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó
községek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt
vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes
lakosságszám nem éri el az 1 000 főt,
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 000 forint/körjegyzőség/hónap,

bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a
székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község
után
FAJLAGOS ÖSSZEG:

162 000 forint/körjegyzőség/hónap.

Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen vehető igénybe.
E hozzájárulás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala is.
A hozzájárulást a körjegyzőség (a társult képviselő-testület, a körjegyzői feladatokat ellátó
nagyközség, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe. Az igénylésnél, illetve az
év végi elszámolásnál
– az év közben megalakuló körjegyzőség – amennyiben megalakulásakor rendelkezik
kinevezett körjegyzővel – a létrejöttével betöltött teljes hónaptól,
– az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag
vehető figyelembe.
Kinevezett körjegyzővel nem rendelkező önkormányzatot – a tárgyévben, illetve az azt
megelőző évben elkezdett 6 üres hónap lejártát követő hónap első napjától – nem illeti meg e
hozzájárulás időarányos része. Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes hónaptól
jár az időarányos hozzájárulás.
4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai
a) Igazgatási és sportfeladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:

150 forint/fő

A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás
igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, valamint a
sportfeladatok megszervezéséhez.
b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése
FAJLAGOS ÖSSZEG:

700 forint/fő

A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot a 0–17 éves korcsoportba tartozó
lakosok száma alapján illeti meg a Gyvt. alapján szervezett területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatáshoz és a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság
tevékenységéhez, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. §-a
(1) bekezdésének a) pontja szerint vezetett nyilvántartásban szereplő gyermekekhez
kapcsolódó feladataihoz.

12854

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/160. szám

5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 800 forint/fő

A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KANYVH
által 2006. január havi állapotra számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján
kimutatott külterületi lakosok száma szerint illeti meg.
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

100 forint/m3

A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett
lakossági folyékony hulladék köbmétere után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek a
környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott
településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából
– a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján szervezett hulladékkezelési
közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak)
csökkentéséhez járul hozzá.
A hozzájárulást az önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi
mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el.
7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos
foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy súlyos
foglalkoztatási gondokkal küzdő település:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 500 forint/fő

b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos
foglalkoztatási gondokkal küzdő település:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

4 600 forint/fő

A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott települések önkormányzatait
lakosságszám szerint illeti meg.
8. Üdülőhelyi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 forint/idegenforgalmi adóforint

A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó
minden forintjához 2 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó alapján nem igényelhető a hozzájárulás.
9. Pénzbeli szociális juttatások
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 800–19 500 forint/fő

A hozzájárulás a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó és a különféle járulék- és
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hozzájárulás-fizetési kötelezettségekhez, valamint a közfoglalkoztatás szervezésének
igazgatási feladataihoz kapcsolódik.
E feladatok különösen: a rendszeres szociális segélynek, az időskorúak járadékának, a Szoctv.
41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő
nyugdíjbiztosítási járuléknak, az adósságcsökkentési támogatásnak, az adósságkezelési
szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásnak és a Szoctv. 38. §-ának
(2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a Szoctv. 55/A. §-ának
(3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési
költségeinek, a Gyvt. 20/B. §-ában szabályozott kiegészítő gyermekvédelmi támogatásnak a
10%-a, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. §-ának (1) bekezdésében
szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv. 38. §-ának (9) bekezdésében
szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a temetési segély, a
köztemetés, a közgyógyellátás, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott
étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése vagy elengedése.
A települési önkormányzatokat ez az összeg a lakosságszám alapján a települések szociális
jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.
A mutatószám kialakításában
– 10%-os súllyal a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők – a települési
önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott – 2005. december havi,
valamint a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti pénzbeli támogatásban
részesülők 2006. július havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
– 20%-os súllyal a 60 éves és idősebb korcsoportba tartozók számának,
– 30%-os súllyal a rendszeres szociális segélyben részesülőknek a települési
önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott számának 2006. március,
június és szeptember havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
– 20%-os súllyal a lakásfenntartási támogatásban részesülőknek a 2006. március, június
és szeptember havi együttes létszámadatokból számított átlaga,
– 20%-os súllyal a 18–59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem
fizetők számának a 2005. évi adóbevallások összesítése alapján számított
lakosságszámon belüli részaránya szerepel.
10. Lakáshoz jutás feladatai
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 150–2 200 forint/fő,
de legalább 200 000 forint/település.

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat az állampolgárok lakáshoz jutásának
támogatásához lakosságszámuk alapján, a települések szociális és lakásellátottsági, valamint
lakás-közművesítettségi jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.
A mutatószám kialakításában szerepelnek:
– 15%-os súllyal a 18–59 éves korcsoportba tartozóknak,
– 30%-os súllyal a regisztrált munkanélküliek – 2005. november és 2006. február, május
és augusztus havi létszámadatokból számított – átlagának,
– 10%-os súllyal a 2004. és 2005. évi házasságkötéseknek,
– 5%-os súllyal a 2006. január 1-jén meglévő lakószobáknak, és
– 40%-os súllyal a csatornahálózatba be nem kapcsolt lakásoknak
a lakosságszámhoz viszonyított aránya.
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A forrásból az önkormányzatok az alábbi célokra saját rendeletükben kamatmentes kölcsönt,
illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászoruló
családok részére
a) lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez,
b) lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához,
c) lakáscélú kölcsön törlesztőrészleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a
lakással kapcsolatos költségeik viseléséhez.
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai
A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó
szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.
Ezek a feladatok különösen:
– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,
– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában
meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 41. §-ának (4) bekezdése szerinti
napközbeni ellátás, valamint a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet
működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint.
A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg.
aa) FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 forint/fő

A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti
meg a település lakosságszáma szerint.
2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást
működtető települési önkormányzatot az ab) pont szerinti hozzájárulás illeti meg. Ha
az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz
kapcsolódóan az ab) pont szerinti hozzájárulás 50%-a, valamint az e jogcímű
hozzájárulás 50%-a jár. Mindkét szolgáltatást működtető 2 000-nél kisebb
lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti hozzájárulás mellett nem jogosult
az e jogcímű hozzájárulásra.
ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást
működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja
meg a 70 000-et. A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján
illeti meg a következő képlet szerint:
H = (L/5 000) × 3 950 000 forint,
ahol
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege,
L = a település lakosságszáma.
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ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető,
70 001–110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás a
települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet
szerint:
H = (L/6 000) × 3 950 000 forint,
ahol
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege,
L = a település lakosságszáma.
ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást müködtető,
110 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A
hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a
következő képlet szerint:
H = (L/7 000) × 3 950 000 forint,
ahol
H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege,
L = a település lakosságszáma.
b) Gyermekjóléti központ
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 340 000 forint/központ

A hozzájárulás a Gyvt. 40. §-ának (1)–(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik.
A hozzájárulás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 lakosságszámú
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok
száma szerint illeti meg.
c) Szociális étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

81 200 forint/fő

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés
feladataihoz kapcsolódik.
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az étkeztetésben ellátottak száma szerint
illeti meg.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma
osztva 251-gyel, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó
igénybevételi naplója nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak számának
alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak
egyszeresen vehető figyelembe.
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d) Házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

111 500 forint/fő

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a
Szoctv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak
megfelelően működteti.
A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott
személyek száma szerint illeti meg azzal, hogy a 2007-ben új ellátotti létszám után csak a
Szoctv.-ben meghatározott szociális rászorultság esetében áll fenn a hozzájárulásra való
jogosultság.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma
osztva 251-gyel, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója
alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti
létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.
e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

40 000 forint/fő

ea) A hozzájárulást igényelheti az e hozzájárulásban 2006-ban részesült, 10 000-nél
nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65. §-a szerint és
a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül
kihelyezésre időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthonába. E
feltételekkel jogosult továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a
kötelező feladata ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó
intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e
hozzájárulásban 2006. évben is részesült.
eb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú
települési önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új
belépőként – a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet,
amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre szociálisan
rászorult időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy otthonába.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma
osztva 365-tel, elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek
számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 365-tel. Amennyiben
egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe.
f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 237 300 forint/szolgálat

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően tartja fenn.
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján
illeti meg.
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g) Támogató szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

8 000 000 forint/szolgálat

ga) A hozzájárulást igényelheti a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült
települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön
jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot,
valamint az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében
működtetett fogyatékosokat ellátó intézményének keretében tart fenn támogató
szolgálatot és 2006. évben is részesült e hozzájárulásban.
gb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú
települési önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új
belépőként – 2007. év folyamán jogerős működési engedéllyel a Szoctv. 65/C. §-a
alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn
támogató szolgálatot.
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti
meg.
h) Közösségi ellátások
FAJLAGOS ÖSSZEG:

6 000 000 forint/szolgálat

ha) A hozzájárulást igényelheti az a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült,
10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv.
65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja
a közösségi ellátásokat, továbbá az a megyei önkormányzat, amely a kötelező
feladata ellátása érdekében működtetett pszichiátriai-, szenvedélybetegeket ellátó
intézményének keretében nyújt közösségi ellátást.
hb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú
települési önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új
belépőként – 2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv.
65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja
a közösségi ellátásokat.
A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti
meg.
i) Utcai szociális munka
FAJLAGOS ÖSSZEG:

5 000 000 forint/szolgálat

ia) A hozzájárulást igényelheti a normatív hozzájárulásban 2006-ban részesült,
50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a Szoctv.
65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt
szakmai szabályoknak megfelelően működteti.
ib) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú
települési önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új
belépőként – 2007. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv.
65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt
szakmai szabályoknak megfelelően működteti.
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A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján
illeti meg.
j) Időskorúak nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

150 000 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás az
önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva
251-gyel, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója
alapján naponta összesített ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva
tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap – alapul vételével számított éves ellátotti
létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a
30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.
k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

220 000 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító
intézményt tartanak fenn.
A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült száma osztva
251-gyel, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója
alapján naponta összesített ellátottak számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva
tartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap – alapul vételével számított éves ellátotti
létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a
30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók, kivéve a nappali melegedőt
igénybevevőket.
A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a
külön jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely
naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám
háromszorosánál.
l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

465 100 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele,
hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen a demencia kórképet megállapító
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum
szakvéleményével.
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A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak becsült éves száma
osztva 251-gyel, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és
eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak számának – a heti 6, illetve heti
7 napos nyitvatartással működő intézmények a 6, illetve 7 nap – alapul vételével
számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag
étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók.
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás
aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

950 000 forint/fő

A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata
által fenntartott, különleges, illetve speciális ellátást nyújtó intézményekben ellátott,
gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen
elhelyezett 0–17 éves gyermekek után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi
szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhatóság határozata alapján a Gyvt.
53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti különleges, illetve b) pontja szerinti
speciális ellátásban részesülnek.
A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást
igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye
nem szükséges.
ab) Fogyatékos személyek,
intézményi ellátása

pszichiátriai

és

FAJLAGOS ÖSSZEG:

800 000 forint/fő

szenvedélybetegek

bentlakásos

aba) A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a
pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-,
értelmi és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és
rehabilitációs intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel – ide értve
a Szoctv. 112. §-ának (8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is –
tartják fenn.
A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek, és
2006-ban normatív hozzájárulásban részesültek.
A 16–35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények
esetében a támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban:
OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető.
abb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely – a
Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új szolgáltatásként – 2007. év
folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 85/A. §-ában
rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek.
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ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

800 000 forint/fő

aca) A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon demens betegek ellátását biztosítják, akik
rendelkeznek
a
demencia
kórkép
súlyos
fokozatát
igazoló
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum
szakvéleményével.
Az idősek bentlakásos intézményében és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott
demens betegek után is az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe, ha
rendelkeznek
a
demencia
kórkép
súlyos
fokozatát
igazoló
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum
szakvéleményével.
acb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a helyi önkormányzat, amely – a
Kiegészítő szabályok 5. B) pontja szerinti új belépőként – 2007. év folyamán a
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően demens
betegek ellátását biztosítja.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok
száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
ba) Otthont nyújtó ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

820 000 forint/fő

A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/fővárosi
önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata veheti igénybe azok után a
– gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes
hatállyal elhelyezett – 0–17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt.
53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben vagy nevelőszülőnél
kerültek elhelyezésre, és nem minősítették őket különleges vagy speciális
szükségletűnek.
bb) Utógondozói ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

680 000 forint/fő

Ez a hozzájárulás vehető igénybe az önkormányzat által – gyámhivatal határozata
alapján – a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18–24 éves
korú fiatal felnőtt után.
bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben
FAJLAGOS ÖSSZEG:

700 000 forint/fő

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.ben szabályozott módon időskorúak, hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve
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a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek,
valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn.
Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a
Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító
intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes
szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői
tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a
hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló
261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást
biztosítanak írásbeli megállapodás alapján.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott
időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra
elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes
szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek
gondozóháza, otthonháza.
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a
13. pont alatti, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok
bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti
normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot.
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben
kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez.
A családok átmeneti otthonában elhelyezett szülőket nem itt, hanem a bd) pontnál
kell figyelembe venni.
bd) Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

700 000 forint/fő

A hozzájárulás a családok átmeneti otthonát fenntartó helyi önkormányzatot az
elhelyezett szülők száma szerint illeti meg.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült
éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva
365-tel.
c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

560 000 forint/fő

ca) A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szoctv.
117/B. §-a alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a
működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott – a 12. ac) pont szerint
súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti meg azt az
önkormányzatot, amely a hozzájárulásban 2006. évben részesült. Ha a működési
engedélyben nem szerepel az emelt színvonalú megjelölés, akkor emelt színvonalú
ellátásban részesültnek minősül az az ellátott, aki a bentlakásra megkötött
megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy térítésidíj-pótlék megfizetésére
kötelezett.
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A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint
differenciálódik. Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre
megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga
caa) 520 000 és 600 000 forint között
hozzájárulás illeti meg a fenntartót,

van,

akkor

560 000 forint

alap-

cab) nem éri el az 520 000 forintot, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi
csökkenése után az alap-hozzájárulás 800 forinttal nő, de legfeljebb
700 000 forint,
cac) ha 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi
emelkedése után az alap-hozzájárulás 700 forinttal csökken.
Azon intézmények esetében, amelyek 2006. október 31-én működési engedéllyel
rendelkeznek, a 2006. október 31-én hatályos éves személyi térítési díj alapján kell a
hozzájárulás összegét megállapítani. Azon intézmények esetében, amelyek
2006. november 1-je és 2006. december 31-e között szerzik meg a működési
engedélyt, a működés megkezdésének hónapja utolsó napjáig felvett létszámra
számított éves szintű személyi térítési díjak alapján kell a hozzájárulás összegét
megállapítani.
cb) A hozzájárulás ca) pont szerint számított összegének 50%-a illeti meg az
ápolást, gondozást nyújtó otthonokban a Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt
színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, a működési engedélyben
meghatározott férőhelyen – a 12. ac) pont szerint súlyos demens betegnek nem
minősülő – ellátottak után az önkormányzatot, amely – a Kiegészítő szabályok
5. B) pontja szerinti új belépőként – 2007. év folyamán jogerős működési engedély
alapján külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint biztosít emelt
színvonalú ellátást. Ha a működési engedélyben nem szerepel az emelt színvonalú
megjelölés, akkor emelt színvonalú ellátásban részesültnek minősül az az ellátott,
aki a bentlakásra megkötött megállapodás alapján egyszeri hozzájárulás vagy
térítésidíj-pótlék megfizetésére kötelezett.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült
éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva
365-tel.
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG:

525 000 forint/férőhely

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok
részére. A hozzájárulás a helyi önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti intézményében
működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni gondozását
szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is finanszíroz.
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből
kikerülő hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez.
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A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló
becsült éves férőhelyek összege osztva 365-tel, elszámolásnál a gondozási napokon
rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel.
14. Gyermekek napközbeni ellátása
a) Bölcsődei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

547 000 forint/fő

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos
és/vagy hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe.
Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is
üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet
számításba venni.
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés
térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is.
A bölcsődében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
Közokt. tv.) 30. §-ának (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve
a Közokt. tv. 30. §-ának (6) bekezdése alapján fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek
után az önkormányzat e hozzájáruláson túlmenően igénybe veheti a 16.4.2. és a
16.4.3. pont szerinti hozzájárulást.
Az ellátottak számának meghatározása:
Tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott
gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja
szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves
gondozási napok száma osztva 251-gyel.
b) Családi napközi ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

250 000 forint/fő

A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott
családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe legfeljebb 14 éves
korig.
A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés
térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel,
elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek
száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.
c) Ingyenes intézményi étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

50 000 forint/fő

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos
és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt.
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bölcsődei

étkeztetésben

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a
havi jelentőlapok szerinti, ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.
15. Közoktatási alap-hozzájárulások
15.1. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés
elméleti képzéshez 2007. január 1-jétől 2007. augusztus 31-éig
15.1.1. Óvodai nevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

199 000 forint/fő/év időarányosan
8 hónapra számítva

A hozzájárulást 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc
hónapjára) veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben
óvodai nevelésben részesülő azon gyermekek után, akik 2006. december 31-éig a
harmadik életévüket betöltik és a 2006/2007. nevelési évben december 31-éig az óvodai
nevelést igénybe veszik.
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2006. év
szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alapján a
gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható.
A gyógypedagógiai nevelésben részt vevő óvodás gyermekek után nem ez a
hozzájárulás, hanem a 16.4.1. pont alatti igényelhető, az ott meghatározott feltételek
szerint.
15.1.2. Iskolai oktatás
15.1.2.1. Iskolai oktatás az 1–4. évfolyamon
FAJLAGOS ÖSSZEG:

204 000 forint/fő/év időarányosan
8 hónapra számítva

A hozzájárulást 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc
hónapjára) veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskola
1–4. évfolyamára járó tanulók után.
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 1–4. évfolyamos tanulók után
nem ez a hozzájárulás, hanem a 16.4.1. pont alatti igényelhető, az ott meghatározott
feltételek szerint.
15.1.2.2. Iskolai oktatás az 5–8. évfolyamon
FAJLAGOS ÖSSZEG:

212 000 forint/fő/év időarányosan
8 hónapra számítva

a) A hozzájárulást 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első
nyolc hónapjára) veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános
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iskola, a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8., és a hat évfolyamos gimnázium
7–8. évfolyamára járó tanulók után.
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 5–8. évfolyamos tanulók után
– beleértve a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8., a hat évfolyamos gimnázium
7–8. évfolyamára járó tanulókat is – nem ez a hozzájárulás, hanem a 16.4.1. pont
alatti hozzájárulás igényelhető, az ott meghatározott feltételek szerint.
b) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig
(a költségvetési év első nyolc hónapjára) a helyi önkormányzat az általa fenntartott,
művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató
szakiskola és szakközépiskola 5–8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a
központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv.
27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az
iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai
szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai
szakasz követelményeit. A művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos
oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a művészeti szakmai elméleti és szakmai
gyakorlati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a 15.1.2.4. és a 16.1.2. pontok
szerinti hozzájárulás nem igényelhető.
15.1.2.3. Iskolai oktatás a 9–3. évfolyamon
FAJLAGOS ÖSSZEG:

262 000 forint/fő/év időarányosan
8 hónapra számítva

a) A hozzájárulást 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első
nyolc hónapjára) veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott
gimnázium és szakközépiskola 9–12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának
(4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben
a 13., valamint a szakiskola 9–10. évfolyamára járó tanulók után.
b) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig
(a költségvetési év első nyolc hónapjára) a helyi önkormányzat:
− az általa fenntartott művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos
művészeti képzést folytató szakiskola 9–10. és a szakközépiskola 9–12.,
továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és
(8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók
után, ha a tanuló a központi program alapján – a Közokt. tv. 27. §-ának (7),
illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában
egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai
szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő
pedagógiai szakasz követelményeit,
− az általa fenntartott a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése
szerint, a kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett
felzárkóztató oktatásban részt vevő 9. évfolyamos tanulók után,
− azok után a középiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal kötött megállapodás alapján, a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg
az oktatást, nevelést,
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− azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai tanulók után, akik számára az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében
az oktatási miniszter által kiadott oktatási program szerint szervezik meg az
oktatást, nevelést.
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe.
E hozzájárulás mellett a 15.1.2.4. és a 16.1.2. pontok szerinti hozzájárulás nem
igényelhető.
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő 9–12., továbbá a Közokt. tv.
28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében
meghatározott esetben a 13., valamint a szakiskola 9–0. évfolyamára járó tanulók
után nem ez a hozzájárulás, hanem a 16.4.1. pont alatti igényelhető, az ott
meghatározott feltételek szerint.
15.1.2.4. Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)
FAJLAGOS ÖSSZEG:

210 000 forint/fő/év időarányosan
8 hónapra számítva

A hozzájárulást 2007. január 1-jétől augusztus 31-éig (a költségvetési év első nyolc
hónapjára) veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott
szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő
szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési
évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után az első
szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez, a Közokt. tv. 114. §-ának
(2) bekezdése alapján minden további szakképzésben, valamint a – Közokt. tv.
121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja figyelembevételével – második szakképzésben
utoljára a hároméves képzési idejű szakképzésben részt vevő tanulók
2006/2007. tanévi létszámának 8/12-ed része alapján is.
15.2. Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés
elméleti képzéshez 2007. szeptember 1-jétől 2008. augusztus 31-éig
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 550 000 forint/teljesítmény-mutató/év
2007. évre időarányosan 4 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az
általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9–10. évfolyamán, továbbá a szakképzés
elméleti képzésben részt vevő tanulók után a 2007/2008. nevelési évre, tanévre a 15.1. pont
és a 16.4.1. pont szerinti feltételekkel figyelembe vehető létszáma alapján a Közokt. tv.-ben
meghatározott oktatás-szervezési paraméterek szerint számított teljesítmény-mutató után
jár. A teljesítmény-mutató számítása a Közokt. tv. 3. számú mellékletében az óvodai
csoportokra, az iskolai évfolyamcsoportokra meghatározott átlaglétszámok, az óvodai
nevelési, az iskolai tanítási és egyéb foglalkozási időkeretek, a pedagógusok heti kötelező
óraszáma figyelembevételével történik a következő képlet szerint:
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az 1., az 5., a 9. évfolyamok
és az első szakképzési évfolyam esetében

a 2–4., a 6–8., a 10–13. évfolyamok
és a második, illetve további
szakképzési évfolyamok esetében

Tm1 = (T / O1) x Teh

Tm2 = (T / O2) × Teh

Ahol:
Tm1, Tm2 = adott évfolyam-csoportra számított teljesítmény-mutató egy tizedesre
kerekítve,
T = adott évfolyam-csoport összes gyermek/tanulólétszáma egész főre
kerekítve,
O1 = az 1. óvodai nevelési év, továbbá az 1., az 5., a 9. évfolyamok és az első
szakképzési évfolyam esetében a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra
meghatározott csoport/osztály átlaglétszám,
O2 = a 2–3. óvodai nevelési év, továbbá a 2–4., a 6–8., a 10–13. évfolyamok és
a második, illetve további szakképzési évfolyamok esetében a törvényben
az évfolyam-csoportra meghatározott – a Kiegészítő szabályok
10. f) pontja szerinti – csoport/osztály átlaglétszám,
Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
− a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai
nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre épülő
elismert időkeret (tanórában), és
− a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám
hányadosa,
− korrigálva az intézménytípus-együtthatóval.
Az évfolyam csoportokra így kiszámított teljesítmény-mutató száma alapján jár a
hozzájárulás.
A teljesítmény-mutató számításánál alkalmazott paramétereket a Kiegészítő szabályok
10. f) pontja tartalmazza.
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)
16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9–10. évfolyamán
FAJLAGOS ÖSSZEG:

40 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában és
szakközépiskolában a 9–10. évfolyamon folyó és a nappali oktatás munkarendje szerint
szervezett gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók után veheti igénybe a Közokt. tv.
27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a gyakorlati oktatás, a
szakközépiskolákban a pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv 29. § (1)
bekezdés szerinti – szakmai orientációs gyakorlati oktatás maximum 12 fős csoportban,
és minimum heti négy órában történő megszervezéséhez.
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16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon
FAJLAGOS ÖSSZEG:

112 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő
szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően
szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után az első
szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez, a Közokt. tv. 114. §-ának
(2) bekezdése alapján minden további szakmai gyakorlati képzésben, valamint a
– Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja figyelembevételével – második
szakképzésben utoljára a hároméves képzési idejű szakképzésben részt vevő tanulók
2006/2007. tanévi létszámának 8/12-ed része alapján is a következők szerint:
a) a hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az Országos Képzési Jegyzék
(a továbbiakban: OKJ) szerint egyéves képzési idejű szakképzésben valamennyi, a
kettő és fél, illetve hároméves képzési idejű szakképzésben a második szakképzési
évfolyamon, valamint a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola
szakképzési évfolyamain – nem OKJ képzés esetében is – az életkezdéshez, a munkába
álláshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-ának
(10) bekezdése szerinti, mindkét szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben,
vagy költségvetési szervnél szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után.
b) a hozzájárulás 140%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat, az első szakképzési
évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költségvetési szervnél szervezett szakmai
gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a
képzési idő.
c) a hozzájárulás 60%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az utolsó szakképzési
évfolyamon az iskolai tanműhelyben, vagy költségvetési szervnél szervezett szakmai
gyakorlati képzések esetében, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő.
d) a hozzájárulás 20%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat a tanulószerződés
alapján nem a helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai
gyakorlati képzésben részt vevő azon tanuló után, akivel a szakképzési törvény 27. §-a
alapján tanulószerződést kötöttek. Nem igényelhető további normatíva a
tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után, akkor sem, ha a
gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a szakképzési törvény 28. §-ának (2) bekezdése
alapján a szakképző iskola átvállalja.
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a
Kiegészítő szabályok 10. g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint.
Nem igényelhető ez a normatív hozzájárulás a 15.1.2.2. b) és a 15.1.2.3. b) alpontokban
meghatározott oktatás keretében gyakorlati képzésben résztvevők után.
16.2. Alapfokú művészetoktatás
16.2.1. Zeneművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG:

105 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú
művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán – a 16.2.2. pontban meghatározott
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kivétellel – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának
bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott
egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók után.
16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág
FAJLAGOS ÖSSZEG:

50 000 forint/fő/év időarányosan
a 2007. költségvetési év első 6 hónapjára számítva,
40 000 forint/fő/év időarányosan
a 2007. költségvetési év utolsó 6 hónapjára
és a 2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott alapfokú
művészetoktatási intézmény képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágán tanulók létszáma után. Ez a hozzájárulás jár a zeneművészeti ágon
csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók után is.
A 16.2. pont alatti, alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt
vevő tanuló csak egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha a 16.2.1. és
16.2.2. jogcím szerinti oktatásban is részesül, vagy ha a tanuló több tanszakra jár, vagy több
alapfokú művészetoktatási intézményben tanul. Ha a tanuló az egységes iskola keretében
részesül művészetoktatásban, az e pont szerinti normatív hozzájárulások nem igényelhetők
utána.
A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési díjfizetési
kötelezettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti négy
foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható
össze.
A 16.2. pont alatti hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a Kiegészítő
szabályok 10. p) pontja szerinti előírásokat is.
16.3. Kollégiumok közoktatási feladatai
16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

318 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban
nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után, ha a kollégium az alapító okirata
szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés keretében legalább a hét
munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, megszakítás nélkül
biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását.
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott
intézményben – a Közokt. tv. 53. §-ának (7)–(9) bekezdése alapján biztosított –
kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv.
szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után.
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a
tanuló részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani.
További feltétel, hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó
önkormányzat vállalja. Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről
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meghatározott

–

közeli

A Közokt. tv. szerint sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi neveléséhez
oktatásához nem ez, hanem a 16.3.4. pont szerinti hozzájárulás igényelhető.
16.3.2. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

730 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat azok után a kollégiumban
elhelyezett tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött
megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programja keretében szervezik meg a nevelést, ellátást.
16.3.3. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában részt
vevő kollégiumi tanulók nevelése, ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

987 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat azok után a tanulók után, akik
számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött megállapodás alapján a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási
miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik meg a nevelést, oktatást.
16.3.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

645 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba,
kollégiumba a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók után, függetlenül attól, hogy külön erre a célra létrehozott
intézményben, illetve a többi gyermekkel, tanulóval együtt szervezik meg a nevelést,
ellátást.
E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek – a
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú
intézmény keretében működő óvodában – az óvodai nevelés mellett kollégiumi
nevelésben is részesül.
A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett, illetve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a
hozzájárulás nem igényelhető. Ha a gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos
gyermekek, tanulók kollégiumi nevelését, oktatását is biztosító önkormányzat nyújtja,
akkor az illetékes területi szakszolgálatot fenntartó önkormányzatnak legalább e
normatív hozzájárulásnak megfelelő összeget meg kell térítenie az elhelyezettek után.
A 16.3. pont alatti hozzájárulások csak egy jogcímen igényelhetők. Ezek mellett nem
igényelhetők a 16.5–16.8. pont alatti hozzájárulások.

2006/160. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

12873

16.4. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása
16.4.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az
iskolában
FAJLAGOS ÖSSZEG:

464 000 forint/fő/év 2007. január 1-jétől augusztus
31-éig
8 hónapra
időarányosan
számítva,
240 000 forint/fő/év 2007. évre szeptember 1-jétől
december 31-éig időarányosan 4 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

2007. szeptember 1-jéig a hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa
fenntartott óvodában, az általános iskola 1–8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8., és a
hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és
szakképző intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság
(a továbbiakban: rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján gyógypedagógiai
(konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után a
következők szerint:
a) hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe
járó azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, ha tanulmányi
kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként
teljesítik, valamint azok után a nem sajátos nevelési igényű, de a magasabb összegű
családi
pótlékra
jogosító
betegségekről
és
fogyatékosságokról
szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – orvosi
igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók után,
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít.
Ezt a hozzájárulást veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott – a
Közokt. tv. 27. §-ának (10) és (12) bekezdésében meghatározott – speciális
szakiskolába, készségfejlesztő szakiskolába, előkészítő szakiskolába járó tanulók
után is.
b) 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 70%-át, szeptember 1-jétől a 60%-át veheti
igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolába járó azon tanulók
után, akiknek az esetében a rehabilitációs bizottság a képzési kötelezettségről
és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet
[a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet] 17. §-ának (3) bekezdése alapján
megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és
a 2006/2007. tanévet, illetve a 2007/2008. tanévet, illetve a 2006/2007. tanévtől
visszahelyezett tanuló a 2007/2008. tanévet is a kötelező felvételt biztosító vagy a
választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés (tan)évében az
oktatási miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását,
továbbá, ha a rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának
(5)–(7) bekezdése alapján a tanuló folyamatos figyelemmel kísérését rendelte el. A
hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető.
c) 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 130%-át, szeptember 1-jétől a 160%-át veheti
igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének
II/3. pontja szerint az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának
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számításánál három gyermekként, tanulóként kell számításba venni, továbbá – a
Közokt. tv. 30/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – fejlesztő iskolai
oktatásban részesülő tanulók után.
d) 2007. augusztus 31-éig a hozzájárulás 90%-át, szeptember 1-jétől a 80%-át veheti
igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézménybe járó azon sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a Közokt. tv. 3. számú mellékletének
II/3. pontja alapján az óvodai csoport, illetve az iskolai osztály létszámának
számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe venni, feltéve, hogy a
gyermeket, illetve a tanulókat a többi gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai
csoportban, illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják.
e) A hozzájárulás 80%-át veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott
intézménybe járó azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után, akiket a
Közokt. tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja alapján az óvodai csoport, illetve az
iskolai osztály létszámának számításánál két gyermekként, tanulóként kell figyelembe
venni, feltéve, hogy a gyermeket, illetve a tanulókat a többi gyermektől, tanulótól
elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön iskolai osztályban nevelik és
oktatják.
A 16.4.1. pont szerinti hozzájárulások mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások
közül a 16.1–16.3., a 16.5., a 16.7–16.9., a 16.11. és 17. pontban meghatározott
hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételekkel.
16.4.2. Korai fejlesztés, gondozás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

240 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási
intézményben – bölcsőde, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon,
szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény –
szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermek után, ha a feladat
ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8. §-ában
foglalt követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a
közoktatási célú hozzájárulások közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhető.
16.4.3. Fejlesztő felkészítés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

325 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az illetékes rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási –
bölcsőde, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye,
fogyatékosok nappali intézménye – intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben
(képzési kötelezettség) részt vevő gyermekek után, ha a feladat ellátásáról a Közokt.
tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt követelményeknek
megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül
– a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhető.
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16.5. Általános iskolai napközi foglalkozás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

23 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

a) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános
iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamán, a hat évfolyamos
gimnázium 7–8. évfolyamán nappali rendszerű oktatáshoz kapcsolódóan a Közokt. tv.
53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett napközis vagy tanulószobai
foglalkozáson részt vevő tanulók után a Kiegészítő szabályok 10. i) pontja szerint.
b) A hozzájárulás 40 % -kal növelt összegét veheti igénybe a helyi önkormányzat az
általa fenntartott általános iskola 1–4. évfolyamán a nevelési-oktatási intézmények
működéséről
szóló
11/1994. (VI. 8.)
MKM
rendelet
[a
továbbiakban:
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/C. §-ának megfelelően szervezett egész napos
iskolaotthonos osztályba járó tanulók után.
16.6. Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

20 500 forint/fő/év 2007. január 1-jétől augusztus
31-éig időarányosan 8 hónapra számítva

a) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló és/vagy gyermek
után,
− ha a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában meghatározott követelmények
és az oktatási miniszter által kiadott program szerint a nappali rendszerű
oktatásban részt vevő tanulók számára képesség-kibontakoztató felkészítést
biztosít, vagy
− ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási,
magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak, a
nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján legfeljebb tizenöt fős
óvodai csoportban, iskolai osztályban, az oktatási miniszter által kiadott
személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint – legalább
heti hat óra – foglalkoztatást biztosít, vagy
− ha a gyermeknek, tanulónak a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak
alapján a teljes óvodai nevelését, iskolai oktatását kis létszámú – legfeljebb tizenöt
fős – óvodai csoportban, iskolai osztályban szervezték meg, feltéve, hogy a kis
létszámú óvodai csoportot, iskolai osztályt a 2003/2004. tanévben indították.
b) A hozzájárulás háromszorosát veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa
fenntartott intézményben a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, ha a
tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott követelmények és
az oktatási miniszter által kiadott program szerint vesz részt integrációs felkészítésben.
Az a)–b) pont alatti hozzájárulások nem igényelhetők, ha a tanuló a 15.1.2.3. b) pont
szerint a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban,
vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában vesz részt, vagy ha a
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16.4.1. pont alapján különleges gondozás keretében nyújtott nevelésben, oktatásban,
ellátásban részesül.
c) A hozzájárulás háromszorosát veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa
fenntartott gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs
intézményben, a tanévből a 180 naptári napot el nem érő, de 90 naptári napot
meghaladóan gyógykezelés alatt álló tanuló után.
A tanéven belül megszakítás nélkül legalább 180 naptári napon tartós gyógykezelés alatt
álló, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után – ha részére az intézményben az
oktatást folyamatosan biztosítják – a kiegészítő hozzájárulás ötszöröse jár. A
hozzájárulás igénybevételét megalapozó tanulólétszámot a Kiegészítő szabályok
10. k) pontjában foglaltak szerint kell megállapítani.
E hozzájárulás mellett a feladat-ellátáshoz csak a 17.2. pont alatti közoktatási jogcímű
hozzájárulás igényelhető, az ott meghatározott feltételekkel.
A 16.6. pont alatti hozzájárulások egy gyermek, tanuló után csak egy jogcímen vehetők
igénybe.
2007. szeptember 1-je után a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók
foglalkoztatásához az e törvény 5. számú melléklete 16. pontjában meghatározott
„Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások” jogcímű központosított
előirányzatra nyújtható be támogatási igény az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
kiadott rendelet feltételei szerint.
16.7. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi
oktatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

45 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

a) A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott
− óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek
anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai
nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet (a továbbiakban:
kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program alapján biztosítja,
− iskolában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését,
oktatását (ideértve a romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján biztosítja,
− iskolában azon tanulók után, akiknek – a Közokt. tv. 86. §-ának (5) bekezdése
alapján – kiegészítő kisebbségi oktatást biztosít a kisebbségi oktatás irányelve
figyelembevételével készült helyi tanterv szerint.
A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar
nyelven folyó roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelésoktatás esetén a kisebbségi oktatás irányelve szerint szervezett programban részt vevő
gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel.
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b) A hozzájárulás 50%-át 2007. augusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára
veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában olyan menekült,
menedékes, nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló után, akinek a
törvényes képviselője a Magyar Köztársaság területén munkavállalás céljából jogszerűen
tartózkodik, és akinek oktatását, nevelését az oktatási intézmény – a Közokt. tv.
110. §-ának (8) bekezdése értelmében – központi pedagógiai program alapján szervezi
meg.
Az e pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen
igényelhetők, továbbá e mellett nem igényelhető a 16.8. pont szerinti hozzájárulás.
E hozzájárulások igénylésénél figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok
10. l) pontjában foglalt további együttes feltételeket is.
16.8. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

71 500 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után, akinek
− nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási
nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján, vagy
− két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az
évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható,
ott a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv
alkalmazásával, vagy
− a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján
készült helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő
évfolyamon biztosítja az oktatást.
Az e pont szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők
igénybe, továbbá e mellett nem igényelhető az 16.7. pont szerinti hozzájárulás.
16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez
FAJLAGOS ÖSSZEG:

720 forint/fő/év 2007. január 1-jétől
31-éig 8 hónapra időarányosan számítva

augusztus

A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti szakmai vagy tanügyigazgatási
ellenőrzéshez, illetve fenntartói döntés-előkészítéshez, továbbá a Közokt. tv. 36. §-a alapján
szervezett, pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez a 15.1. és 16.4.1. pontok
szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám után.
16.10. Egyes pedagógiai programok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

240 000 forint/fő/év 2007. évre szeptember 1-jétől
december 31-éig időarányosan 4 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva
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a) A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti a párhuzamos művészeti képzést
folytató szakiskola és szakközépiskola 5–12. évfolyamára, illetve a Közokt. tv. 29. §ának (2) és (8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók
után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. és 9. évfolyamtól kezdődően – a
Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban az
iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai
szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai
szakasz követelményeit. A művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos oktatás
esetén ez a hozzájárulás szolgál a művészeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati
oktatáshoz is.
b) A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti azok után a középiskolai,
szakiskolai tanulók után, akik számára az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött
megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programja, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja
keretében szervezik meg az oktatást, nevelést. Ez utóbbi program esetében a 9. előkészítő
vagy felzárkóztató osztályba járó középiskolai, szakiskolai tanulók után jár a
hozzájárulás.
Az a)–b) pont szerinti hozzájárulás mellett a 16.1. pont szerinti hozzájárulás nem
igényelhető.
16.11. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok
feladatellátásához
16.11.1. Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

15 000 forint/fő/év

a) A hozzájárulást 2007. évre 12 hónapra és a 2008. költségvetési év első nyolc
hónapjára veheti igénybe a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú
iskolai oktatásban részt vevő – bejáró tanulók után a fenntartó
− települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén
kívülről bejáró tanuló után,
− megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye
közigazgatási területéről bejáró tanuló után,
− a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a
fenntartásukban lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli
település(ek)ről bejáró tanuló után.
b) A hozzájárulást 2007. évre időarányosan 8 hónapra (a költségvetési év első nyolc
hónapjára) számítva veheti igénybe az óvodába és általános iskolába – a nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő – bejáró gyermekek, tanulók után a fenntartó
− települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén
kívülről bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon tanulók után,
− megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye
közigazgatási területéről bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon
tanulók után,
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− a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a
fenntartásukban lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli
település(ek)ről bejáró óvodások és általános iskolai évfolyamokon tanulók
után.
Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye
nem azonos az intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről
bejárónak a hozzájárulás igénylése szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a
fenntartó önkormányzat lakott külterületről szervezett formában szállít az intézménybe.
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve
telephelyén nevelésben, oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási
területén lakók után, ha fővárosi székhelyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek
igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.
16.11.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók
támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

45 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye
szerinti önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános
iskolai 1–8. évfolyamos oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. Az
igénylés feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített
közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény
költségvetésének közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó
gyermeknek, tanulónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon
(1–4., és/vagy 5–8. évfolyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai nevelés keretében)
résztvevőket lehet tekinteni, amelyekre az érintett települések a közös feladat-ellátást
megszervezték.
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.
16.11.3. Kistelepülések támogatása
16.11.3.1. Az 1 500 fő és az alatti lakosságszámú kistelepülések támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

45 000 forint/fő/év 2007. január 1-jétől augusztus
31-éig 8 hónapra időarányosan számítva

A hozzájárulást a 15.1.1., a 15.1.2.1. pont alatti valamint a 16.4.1. pontokon belül
figyelembe vehető óvodás gyermekek és az 1–4. évfolyamon általános iskolai
oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti az 1 500 fő és az alatti
lakosságszámú óvodát és/vagy 1–4. évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat – az
intézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás
keretében fenntartott intézmény költségvetését tartalmazza –, ha az intézmény
székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1 500 fő vagy az alatti és az óvoda,
és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.
16.11.3.2. Az 1 501–3 000 fő lakosságszámú kistelepülések támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

25 000 forint/fő/év 2007. január 1-jétől augusztus
31-éig 8 hónapra időarányosan számítva
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A hozzájárulást a 15.1.1., a 15.1.2.1. pont alatti valamint a 16.4.1. pontokon belül
figyelembe vehető óvodás gyermekek és az 1–4. évfolyamos általános iskolai
oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti az 1 501–3 000 fő
lakosságszámú óvodát és/vagy 1–4. évfolyamos iskolát fenntartó önkormányzat, – az
intézményi társulás esetén az az önkormányzat, amelyiknek a költségvetése a társulás
keretében fenntartott intézmény költségvetését tartalmazza –, ha az intézményi társulás
székhelye szerinti önkormányzat lakosságszáma 1 501–3 000 fő közötti és az óvoda,
és/vagy az iskola fenntartása összhangban áll a megyei fejlesztési tervben foglaltakkal.
17. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások
17.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

55 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában,
kollégiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő – a
15.1., illetve a 15.2., a 16.3. és a 16.4. jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók
után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a)–d) pontja alapján
50%-os normatív étkezési térítési-díj kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít.
Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás.
Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő
kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak egy
intézménynél vehető figyelembe.
Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 10. n) pontja szerint történik.
17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása
a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

10 000 forint/fő/év

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. §-ának
(4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: Tpr.) 8. §-ának (4) bekezdése alapján – az 1–13. évfolyamokon, a
szakiskola 9–10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon – a nappali rendszerű
oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók ingyenes
tankönyvellátásához a 2007/2008. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai
állapotra becsült létszáma alapján.
A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető.
b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 000 forint/fő/év

A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118. §-ának (5) bekezdéséhez
kapcsolódóan, e melléklet 15.2. pontja alapján figyelembe vehető, iskolai nappali
rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2007/2008. tanévi közoktatási statisztikai
állapotra becsült létszáma alapján igényelhetik.
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Az a)–b) pontok szerinti hozzájárulással való elszámolás a 2007/2008. tanévi nyitó
(október 1-jei) tényleges közoktatási statisztikai létszám alapján történik, a felhasználásánál
figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok 10. o) pontjában foglaltakat is.
A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben,
augusztus 25-éig történik.
18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 135 forint/fő

A hozzájárulás a lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális
javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a
közművelődést szolgáló feladatai ellátásához.
19. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok
FAJLAGOS ÖSSZEG:

91 720 422 forint/megye, főváros,
375 forint/fő

A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a
megyei/fővárosi önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket és
levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához.
Kiegészítő szabályok:
1. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a KANYVH adatait a 2006. január 1-jei
állapot szerint, a települési önkormányzatok közigazgatási státusát a 2006. október 1-jei
állapot szerint kell figyelembe venni.
2. Gondozási nap: egy gondozott egy napi intézményi gondozása (különféle ápoló-,
gondozóotthoni intézményi, átmeneti és nappali szociális intézményi ellátás, valamint az
otthont nyújtó ellátásban részesülők ellátása), amely az intézményben történő felvétellel
kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenes távollévők – kórházi
ápolás, szabadság – is beszámítanak a gondozási napokba. Az intézményi jogviszony – a
kórházi és az otthont nyújtó ellátást kivéve – egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.
3. A helyi önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120–122. §-a, illetve a Gyvt.
97. §-a szerinti ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív hozzájárulás
igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező fenntartója
jogosult, kivéve a 11. a) pontot, amely jogcímnél – ellátási szerződés esetén is – a települési
önkormányzat jogosult a normatív hozzájárulásra.
4. A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott
11. c)–e), 11. g)–h) jogcím szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk
fenntartott intézményekben a 11. ab)–ad), 11. b), 11. j), 11. k), 11. l), 12–14. pontok szerinti
hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a
lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt
vevő települések együttesen kell teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 11. ab)–ad) pontok
szerinti hozzájárulásra jogosultsága mellett a társulásban részt vevő települési
önkormányzat/ok/nak nem jár 11. aa) pont szerinti hozzájárulás.
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5. A) A 11. ab)–14. b) pontokban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok,
többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a
szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm.
rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkeznek.
5. B) Az e mellékletben meghatározott támogatások igénybevétele során új belépőnek
minősül a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltató önkormányzati
fenntartója
a) a támogató szolgálat, közösségi ellátások, vagy utcai szociális munka esetében, ha a
szolgáltatásra 2006. december 31-én jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik,
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében azokra az ellátottakra vonatkozóan,
akikre tekintettel 2006. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült,
c) lakóotthoni ellátásnál, valamint a Szoctv. 117/B. §-a szerinti emelt színvonalú
bentlakásos ellátásnál azon férőhelyek esetében, amelyekre 2006. december 31-én
jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik,
d) bentlakásos intézményben elhelyezett demens betegek esetében azon ellátottakra, akik
2006. december 31-én nem rendelkeznek a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló,
Pszichiátriai Szakkollégium által befogadott demencia centrum szakvéleményével.
Nem minősül új belépőnek azon szolgáltatás, ellátott, illetve férőhely, amelyet a
– 2006. évben normatív hozzájárulásban részesülő – fenntartótól 2007. évben más
önkormányzat, társulás, vagy többcélú kistérségi társulás vesz át.
6. A 11–14. b) pontokban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult
a székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.)
8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás
keretében történő működtetése esetén
–

a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni,
amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes,
– a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi
önkormányzatnak rendelkeznie kell.
2006. évben normatív hozzájárulásban részesült intézményi társulás keretében történő
működtetés esetén
–

a 11. ea), 11. ga), 11. ha) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a
társult települések lakosságszáma együttesen eléri a 10 000-et,
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések
lakosságszáma együttesen eléri a 40 000-et,
– a 11. ia) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések
lakosságszáma együttesen eléri az 50 000-et.
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2007. évben induló új intézményi társulás esetén
–

a 11. eb), 11. gb), 11. hb) pontok alatti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a
társult települések lakosságszáma együttesen eléri a 10 000-et,
– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések
lakosságszáma együttesen eléri a 40 000-et,
– a 11. ib) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések
lakosságszáma együttesen eléri az 50 000-et.
Intézményi társulás 11. ab)–ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága esetén a
társulásban részt vevő önkormányzat/ok/nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás.
A 11. a)b–ad) jogcímek esetében intézményi társulásnak kell tekinteni, ha a települési
önkormányzat a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapján látja el a feladatot
a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként feltüntetett
településeken.
7. A 11. a)–b), 11. f)–i) pontokban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben
jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik.
Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől,
illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig jár.
A 11. a) pontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer igényelhető a normatív hozzájárulás.
8. A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások
[12. aa) és 12. ba) jogcímek] igénybevételének sajátos szabályai:
–

A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális
intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermek számára otthont nyújtó ellátást
biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12. aa) pont szerinti jogosultság alapján járó
normatív hozzájárulást veheti igénybe, és azt – időarányosan – átadja a gyermeket
ellátó intézményt fenntartó önkormányzat számára.

–

Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban
vagy közoktatási szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó
önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet szerinti normatív
hozzájárulásoknak a 16.3.4. pont kivételével történő igénybevételére is, az ott
meghatározott feltételek szerint. A 16.3.4. pont szerinti ellátás esetén az intézményben
elhelyezett gyermekek után a 12. ba) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető
igénybe.

–

Ha a tanuló gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben van elhelyezve,
lakhelyét annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület
melyik településen található.

– A 12. aa) és 12. ba) pontok szerinti ellátásban részesülők gondozási napok szerinti
nyilvántartását – elhelyezés-típusonként – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
köteles vezetni az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján.
–

Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a
fenntartó önkormányzat az intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti
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a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet szerinti közoktatási célú normatív
hozzájárulásokat és kiegészítő támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel.
–

Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek lakhelyét
annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik
településen van.

– Az otthont nyújtó ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon által történő biztosítása
esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által
működtetett – a működési engedélyben meghatározott – nevelőszülői, illetve
gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át.
Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek más önkormányzat által fenntartott
intézményben szervezett intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt.
146. §-ának (2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni.
A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv
által fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-végrehajtási intézetben, stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott
humánszolgáltatás keretében ellátottak után.
9. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. §-ának (5) bekezdése alapján az
ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő
férőhelyszám 100%-át.
10. A 15–17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező
rendelkezések:
a) E jogcímek tartalmazzák a közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben
meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz, ezen belül a
diáksporthoz, a szabadidős programok szervezéséhez, kulturális neveléshez, továbbá
egyes pedagógus-juttatásokhoz, ezen belül a szakkönyvvásárláshoz, a kiemelt
munkavégzésért járó kereset-kiegészítéshez, a pedagógiai szakmai szolgáltatások
igénybevételéhez és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó hozzájárulást.
b) Kizárólag olyan, önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám
után vehetők igénybe a hozzájárulások, amelynek alapító okiratában az
igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá amely OM azonosítóval
rendelkezik. A 15–17. pont alatti hozzájárulások olyan tanulók és alkalmazottak után
vehető igénybe, akik rendelkeznek tanulói, illetve pedagógus azonosító-számmal, ide
nem értve az óvodai ellátásban, és korai fejlesztés, gondozásban részesülőket.
c) A hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a megfelelő közoktatási statisztikai
adatokra és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, valamint a hozzájárulást
megalapozó okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és
elszámolásnál figyelembe kell venni a Közokt. tv., a szakképzési törvény, valamint ezek
végrehajtási rendeleteiben foglalt szakmai előírásokat, illetve az egyes normatívák
igénylését megalapozó feltételeket.

2006/160. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

12885

d) A közoktatási célú normatív hozzájárulások a tanulói jogviszony szünetelése esetén
nem igényelhetők.
e) Az igényjogosultság számításánál jogcímenként előforduló tört létszám esetén – a
15.2. pont szerinti hozzájárulás kivételével – az általános kerekítési szabályokat kell
fenntartói szinten alkalmazni.
f) A 15.1. és a 16–17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az
önkormányzatok által közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai
adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok
figyelembevételével központilag történik a következő képlet szerint:

Ei = S

1

*

F

1

*8

12

kerekítés Ft-ra

+

S

2

*

F

2

*4

12

kerekítés Ft-ra

ahol
Ei = támogatási előirányzat (Ft),
S1 = a 2006/2007. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat,
F1 = a 2006/2007. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő),
S2 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál
tényadat,
F2 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő).
A 16.2.2. Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág jogcímű
hozzájárulás elszámolásánál a képletben az osztási műveletekben a 8/12 helyett 6/12, a
4/12 helyett 6/12 arányszámot kell alkalmazni.
Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb
tanügyigazgatási dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek
alapján – tanévenként, költségvetési éven belül – számított mutató a tervezés és az
elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva
kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel.
A 15.2. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a
2007/2008. tanévi becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított közoktatási
teljesítmény-mutató alapján történik. A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez,
illetve az évvégi elszámoláshoz a központi számításokban alkalmazott következő
paraméter-rendszert alkalmazzák:
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Gyermekek,
Csoport/
tanulók
osztály
heti
foglalkozátlaglétszám
tatási
időkerete

Közoktatási
törvény
Intézmény- Tanítási
szerinti
pedagógus
típusegyüttható
heti
együttható
(Teh)
kötelező
óraszám

Intézmény

Évfolyam-csoportok
(nyitvatartás)

1

2
1. nevelési év

Óvoda

Középfokú
iskola

4

5

6

7 = 3/5*6

51,0

20

32

0,85

1,35

51,0

17

32

0,85

1,35

61,0

20

32

0,85

1,62

61,0

17

32

0,85

1,62

26,4

21

22

1,0

1,20

2–3. évfolyam

26,8

17

22

1,0

1,22

4. évfolyam

30,6

16

22

1,0

1,39

5. évfolyam

34,0

23

22

1,0

1,55

6. évfolyam

34,0

20

22

1,0

1,55

7–8. évfolyam

38,8

20

22

1,0

1,76

9. évfolyam

46,6

28

22

1,1

2,33

10. évfolyam

46,6

26

22

1,1

2,33

11–13. évfolyam

55,1

26

22

1,1

2,76

40,5

28

22

1,1

2,03

40,5

26

22

1,1

2,03

2–3. nevelési
é
1. nevelési év
2–3. nevelési
é
1. évfolyam

Általános
iskola

3
maximum
napi 8 óra
napi 8 órát
meghaladja

Felzárkóztató 9. évfolyam,
szakiskola 1/11. évfolyam,
szakközépiskola
Szakképzés 1/13. évfolyam
elméleti
Szakiskola 1/12.
képzés
évfolyamától,
szakközépiskola
1/14. évfolyamától

g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók,
− ha a 15.1.2.4. pont szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően,
a szakképzési évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves
rendszerben folyik,
− ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves
rendszerben, vagy részben iskolai, részben – együttműködési megállapodás
alapján – nem iskolai tanműhelyben folyik,
− ha a 16.3. pont szerinti kollégiumi elhelyezés a tanéven belüli félévre, vagy
tanéven belüli időszakos elhelyezésre korlátozódik.
Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az
iskolai szakmai elméleti, illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben
töltött időszak figyelembevételével számított létszám alapján történik. Ha a 15.1.2.4. és
16.1.2. pont szerinti szakképzés tört tanéves rendszerben folyik, és ezzel összhangban
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alakul a tanulók 16.3. pont szerinti kollégiumi elhelyezése, az érintett tanulók után a
hozzájárulás igénylése és elszámolása az egyes félévekben oktatott, illetve kollégiumban
elhelyezett létszám – a félévváltások időpontjához igazodóan – 1/12, 7/12, illetve
4/12 részének átlaga alapján történik. Ha az itt lehatárolt időszakokon belül a gyakorlati
képzés megszervezése a képzési program szerint iskolai és nem iskolai (változó)
képzőhelyen történik, az egyes helyszíneken zajló gyakorlati képzésre fordított idő
arányában kell megosztani a tanulók létszámát. Amennyiben az előbbiek szerint
számítható létszám nem egész szám (tört létszám), akkor a fenntartói szinten összesített
mutatószámnál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
h) A 16.4.2. és 16.4.3. pont szerinti hozzájárulás a 2007. naptári évben az ezen
ellátásokat igénybevevők – becsült 12 havi átlaglétszáma együttes összegének
figyelembevételével számított és – tízzel elosztott átlaglétszáma után igényelhető, az
elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges átlaglétszám alapján történik.
i) A 16.5. pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a
foglalkozásokon részt vevő tanulók 2007. évi költségvetési évre – tanévenként – becsült
átlaglétszáma alapján tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a
foglalkozási naplók szerint a naptári évre naponként összesített létszámot 185 nappal kell
elosztani. Ha a tanévek átlagában a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésében foglalt
időkeret legalább 75%-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási órák száma, a
hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson résztvevők átlaglétszámát kettővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók számára a
Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésben meghatározott időkereten felüli foglalkoztatást is
szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a jogcímen többszörös hozzájárulás. A
nyári szünidőben szervezett napközi ellátásban (üdültetésben, táboroztatásban, egyéb
szabadidős programban) résztvevők létszáma az előbbi számításokban nem vehető
figyelembe.
j) A 16.6. a) pont második gondolatjelében meghatározott jogcímen a foglalkozásokon
részt vevő tanulók 2007. évi költségvetési évre – becsült átlaglétszáma alapján
tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók
szerint a naptári évre naponként összesített létszámot 185 nappal kell elosztani. Ha az
előírt heti hat óránál kevesebb foglalkoztatást szerveznek a költségvetési éven belüli
tanítási évek átlagában, a hozzájárulás nem jár. Abban az esetben, ha a heti hat órai
időkereten felüli foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a
jogcímen többszörös hozzájárulás. Az így megállapított hozzájárulás csak január 1-jétől
augusztus 31-éig, a költségvetési év első nyolc hónapjára jár. A tervezésnél a
2007/2008. évben induló tanévi létszámot az éves átlaglétszám-számításnál nulla fővel
kell figyelembe venni.
k) A 16.6. c) pont szerinti, a tartósan gyógykezelés alatt álló tanulók oktatásának
megszervezéséhez kapcsolódó kiegészítő hozzájárulást az a helyi önkormányzat
igényelhet, amely a nem közoktatási (egészségügyi) intézményében ellátott közoktatási
tevékenységével összefüggésben OM azonosítóval rendelkezik és a közoktatási
információs rendszer adatbázisába bejelentkezett. A hozzájárulás igénylése becsléssel,
elszámolása az intézménybe való felvételt és az elbocsátás időpontját igazoló
dokumentumok, valamint a tanügy-igazgatási nyilvántartások (tanulói törzslap,
foglalkozási napló) naptári éven belüli tényleges adatai alapján történik. Az így
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megállapított hozzájárulások csak január 1-jétől augusztus 31-éig, a költségvetési év első
nyolc hónapjára járnak. A tervezésnél a 2007/2008. évben induló tanévi létszámot az
éves átlaglétszám-számításnál nulla fővel kell figyelembe venni.
l) A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott 16.7. ponton belüli kiegészítő
hozzájárulások igénylésének együttes feltételei a következők:
–

a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai
kisebbségi feladatok ellátását, és
– a nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelését vagy iskolai nevelését és oktatását
a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek szülőjének, gondviselőjének
írásban benyújtott igénye alapján szervezzék, és
– amennyiben az óvoda, iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre helyi
kisebbségi önkormányzat, illetve nincsen kisebbségi szószóló, be kell szerezni az
országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát, mely szerint az oktatási
intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el.
m) A 16.5–17. pont szerinti hozzájárulásoknál az egy-egy jogcímhez kapcsolódó igénylés
az iskolai oktatás, illetve gyógypedagógiai ellátás esetén a nappali rendszerű oktatásban
résztvevők 2006/2007. tanévi, illetve 2007/2008. tanévi létszámát nem haladhatja meg.
Nappali rendszerű oktatásban résztvevőnek minősül a 16.4.1. pont alatti jogcímen
figyelembe vehető létszám, valamint a 16.7. a) pont harmadik gondolatjelében a
Közokt. tv. 86. §-ának (5) bekezdése alapján kiegészítő kisebbségi oktatásban részt
vevők létszáma.
n) A 17.1. pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó
hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevő, illetve a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdésének
a)–d) pontjában meghatározott normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult gyermekek,
tanulók 2007. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető,
illetve igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi (óvodai,
kollégiumi, iskolai) étkeztetésben résztvevők számának megállapításánál egy fő
– függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy
jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a
gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az
intézmény által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az
élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat
(határozat). Az étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát
el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén
200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi
ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan
biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők létszáma előbbi számításokban nem
vehető figyelembe.
o) A 17.2. pont szerinti tanulói tankönyvtámogatás elszámolásához a Tpr. előírásai
alapján kell dokumentálni a normatívára való igényjogosultságot megalapozó iratokat.
p) A 16.2. pont alatti, az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési
feltételei a 2007/2008. tanévtől módosulnak:
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a) 2007. szeptember 1-jétől a hozzájárulás 50%-a vehető igénybe, ha
aa) a fenntartó 2007. március 31-éig nem kezdeményezte a közoktatás
minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet
10–14/F. §-ban (a továbbiakban: R) meghatározott eljárás megindítását,
ab) az R-ben meghatározott – aa) pont szerinti időpontig kezdeményezett – eljárás
alapján az alapfokú művészetoktatási intézmény nem felelt meg a minősítési
követelményeknek.
b) 2007. szeptember 1-jétől a hozzájárulás 100%-át veheti igénybe a fenntartó, ha az
R-ben meghatározottak szerint az alapfokú művészetoktatási intézmény legalább az
előminősítési eljárásban megfelelt 2007. július 31-éig. 2008. január 1-jétől csak abban
az esetben jár a normatív hozzájárulás 100%-a, ha a „Minősített alapfokú
művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási
intézmény” címet megszerezte 2007. december 31-éig.
Az a)–b) pontok szerinti hozzájárulásra való igényjogosultság meghatározásánál
figyelembe kell venni a Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész
„A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI” cím,
„A normatív hozzájárulás meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói
létszám megállapítása” alcímben foglalt előírásokat.
A 15–17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi
társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a
fenntartó is, amely a szolgáltatást a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében
biztosítja.
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4. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása
A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2005. évre
bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott
(a továbbiakban: településre kimutatott) személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg az A) és
B) pontban meghatározott szabályok szerint. Az A)–B) pontban foglaltakat helyi
önkormányzatonként részletezve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (3) bekezdésében meghatározott PM–ÖTM együttes
rendeletben (a továbbiakban: PM–ÖTM együttes rendelet) kell közzétenni.
Előirányzat:

513 246,0 millió forint

A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó
8%-a.
Előirányzat:
102 649,2 millió forint
B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a illeti
meg az I–III. pont szerint.
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben átengedett személyi jövedelemadóhányad
Előirányzat:
291 907,1 millió forint
– A 3. számú melléklet 1–10. és 18–19. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet
III. jogcímének forrása 100,0%-ban átengedett személyi jövedelemadó:
millió forint

=3. számú melléklet

= 8. számú melléklet

1. jogcím
2. jogcím
3. jogcím
4. jogcím
5. jogcím
6. jogcím
7. jogcím
8. jogcím
9. jogcím
10. jogcím
18. jogcím
19. jogcím
III. jogcím

20 394,4
11 018,3
5 424,8
2 879,5
1 141,3
268,4
5 520,0
8 138,8
62 318,8
14 236,9
11 552,5
5 651,3
33 504,1

– A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 42,11%-ban átengedett személyi
jövedelemadó:
millió forint

= 3. számú melléklet

11. jogcím

11 921,3
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– A 3. számú melléklet 12–14. jogcímének forrása 43,0%-ban átengedett személyi
jövedelemadó:
millió forint

= 3. számú melléklet

12. jogcím
13. jogcím
14. jogcím

24 682,6
805,7
4 565,8

– a 8. számú melléklet II. jogcímének forrása 68,49%-ban átengedett személyi
jövedelemadó:
millió forint

= 8. számú melléklet

II. jogcím

67 882,6

II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése
Előirányzat:

12 204,4 millió forint

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet:
a) egységesen
b) a megye 2006. január 1-jei lakosságszáma után
c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak
után

355 millió forint,
110 forint/fő,
20 000 forint/fő.

A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. j)–l),
12., 14. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, a
15., 16.1–16.8., 16.10., 17.1. számú jogcímhez kapcsolódó gyermek, tanuló létszámot
együttesen kell alapul venni.
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. és
8. számú mellékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó
mutatószámok alakulását követi.
III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése
Előirányzat:

106 485,3 millió forint

1. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az A) pont szerinti személyi
jövedelemadó-bevétel és a 2. pont szerinti iparűzési adóerő-képesség – a 2006. január 1-jei
lakosságszámra – együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a 4. pontban szereplő
összeget, a bevétel e szintig kiegészül.
Ha az egy főre jutó összeg nagyobb a 4. pontban szereplő összegnél, akkor a központi
költségvetési kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megillető
összeg az 5. pontban szereplő számítási módszer alapján csökkentésre kerül. (A kiegészítés és
a csökkentés a továbbiakban együtt: jövedelemkülönbség mérséklése.)
Az önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2006. október 1-jei állapotnak megfelelően a
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatai alapján kell figyelembe
venni.
2. E törvény szempontjából iparűzési adóerő-képesség a költségvetési évben a települési
önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a.
2.1. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2006. július 1-jén hatályos
iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeznek, a 2007. évi iparűzési adóelőleget
meghatározó településre jutó adóalap (a továbbiakban: adóalap):
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a 2006. teljes évről benyújtott iparűzési adóbevallásokban szereplő – a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény alapján megállapított – adóalap, amelyet
2.1.1. növelni kell:
a) a 2006. töredék évre szóló adóbevallás adóalapjának évesített összegével.
Töredék év:
– a 2006. július 1-je előtt, 2006. év közben bevezetett iparűzési adóról szóló rendelet
hatálybalépésétől december 31-éig terjedő időszak,
– az állandó jellegű vállalkozási tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén
2006. év közben kezdő, és azt 2006-ban meg nem szüntető adózó bevallásában szereplő
időszak. (Megszűntnek tekintendő a vállalkozás abban az esetben is, ha az adott
önkormányzat illetékességi területén telephelyét felszámolja.)
b) a 2006. évről bevallási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások, illetve a naptári évtől
eltérő üzleti évet választó adózók utolsó, teljes évről szóló bevallásában szereplő adóalappal,
ennek hiányában az utolsó bevallásban szereplő adóalap évesített összegével. Az utolsó
bevallásban szereplő adóalapot figyelmen kívül kell hagyni, ha:
– a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékből 2006. december 31-éig törölték,
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott
mezőgazdasági őstermelő tevékenységéből származó bevétele 2006. évben nem haladta
meg a 600 000 forintot,
– az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy
kutató adóalany 2006. évben, az önkormányzat illetékességi területén végzett
tevékenységének időtartama nem érte el a 181 napot,
– az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát 2006. december 31-éig – az okmányirodai
nyilvántartás szerint – visszaadta vagy visszavonták,
c) az előtársaságok 2007. évben benyújtott záró adóbevallásában szereplő adóalappal,
d) a 2007-ben kezdő vállalkozások várható adóösszegéből számított adóalappal, kivéve az
ugyanazon évben megszűnő és záró adóbevallást benyújtó vállalkozások adóalapját,
e) a 2007-ben megszűnő vállalkozások 2007. évben benyújtott záró adóbevallásában
szereplő adóalappal;
2.1.2. csökkenteni kell:
a) a 2006. december 31-ével megszűnt vállalkozások adóbevallásában szereplő – a
számításban figyelembe vett – adóalappal,
b) a 2007-ben megszűnő és záró adóbevallást beadó vállalkozások 2006. évről szóló
bevallásában szereplő – a számításban figyelembe vett – adóalappal,
c) a 2007-ben megszűnő és záró adóbevallást beadó vállalkozások bírósági végzés szerint
kielégíthetetlen iparűzési adófizetési kötelezettségéhez kapcsolódó – a számításban
figyelembe vett – adóalappal,
d) a 2007-ben naptári évtől eltérő üzleti évet választó és ezzel kapcsolatban 2007-ről
adóbevallást beadó vállalkozások 2006. évről szóló bevallásában szereplő – a számításban
figyelembe vett – adóalappal.
2.1.3. A 2.1.1. és a 2.1.2. alapján számított adóalapot korrigálja
a) a 2006-ra, illetve 2007-re vonatkozó, 2007. évben benyújtott önellenőrzési adóalapváltozás,
b) a 2006. évet megelőző évek önellenőrzése miatt 2007. évben
– visszatérítésre vagy befizetésre kerülő, továbbá
– az önkormányzatot megillető adóra, illetve fennálló adótartozásra elszámolásra kerülő
iparűzési adó adóalapja,
c) a számításban figyelembe vett „nulla” összegű adóalapra megfizetett iparűzési adóhoz
kapcsolódó adóalap.
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2.2. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2006. július 1-jén hatályos
iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeztek, és azt 2006. július 1. és 2007. december 31.
között hatályon kívül helyezték, a 6. pontnak megfelelő elszámoláskor az iparűzési adóerőképességükben érvényesítendő adóalap megegyezik a 2.1. pont szerinti, 2006. teljes évi
adóalappal, figyelembe véve
a) a 2.1.1. pont szerinti növelő tényezők közül az a) és b) pontot azzal, hogy az a) pont
szerinti évesítendő töredék évnek számít az önkormányzat által 2006. július 1. és 2006.
december 31. között hatályon kívül helyezett iparűzési adóról szóló rendeletnek megfelelően
az adóbevallásokban megjelenő időszak,
b) a 2.1.2. pont szerinti csökkentő tényezők közül az a) pontot.
2.3. Ha a települési önkormányzat 2006. július 1-jén nem rendelkezett hatályos iparűzési
adóról szóló rendelettel, az iparűzési adóerő-képessége megegyezik az önkormányzattípus,
azon belül népességszám szerinti kategóriába tartozó önkormányzatok 2.1. pont szerinti
adóerő-képességének – a legalacsonyabb és legmagasabb adóerő-képességű önkormányzatok
egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával.
3. A települési önkormányzat a jövedelemkülönbség mérséklés meghatározásához a 2007.
évi iparűzési adóerő-képességéről az Áht. 64. §-ának (1) bekezdése szerinti mutatószámfelmérés során adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága
(a továbbiakban: Igazgatóság) részére.
3.1. A települési önkormányzat iparűzési adóerő-képessége évközi alakulását figyelembe
véve módosíthatja jövedelemkülönbség mérséklését, az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének
megfelelően. A normatív hozzájárulások alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre
gyakorolt hatása csak az év végi elszámolás során érvényesül.
4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő
lakosonkénti értékhatár forintban:
a) község 500 főig
32 724
b) község 501–2000 főig
32 800
c) község 2000 fő felett
32 927
d) város 10 000 főig
35 040
e) város 10 000 fő felett
36 500
f) megyei jogú város
37 500
g) főváros (kerületekkel együtt)
41 000
Az a)–f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az
értékhatár a B)/II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 12., 13. pont
szerinti ellátott, a 15., 16.1., 16.4.1. pontból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző
évfolyamon tanulók, a 16.2., 16.3. pont szerinti tanulók, illetve kollégiumban elhelyezettek,
a 16.4.2., 16.4.3. pont szerinti ellátottak együttes száma szorzatának a település 2006. január
1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.
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5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása:
A 4. pontban szereplő
értékhatár %-ában sávonként

Sávonként a levonásra kerülő
egy főre jutó összeg

%-ban

forint/fő

%-ban

forint/fő

1.
100–125
125–150
150–170
170–180
180–200
200 felett
Levonandó
összesen:

2.

3.
0
25
35
50
80
90
–

4.

–

A normatív hozzájárulásból
levonásra kerülő összeg
4. oszlop összesen x a település
2006. január 1-jei lakosságszáma
forintban

5.
–
–
–
–
–
–

A levonandó összeg nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – beleértve a helyi
kisebbségi önkormányzatokat is – a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú
melléklet 1., 2., 5., 7–10., 11. b)–l), 14. pontok, a 15., 16.4.1. a) és b) pontokból az óvodás és
1–8. évfolyamon tanulók, a 16.5-16.8., 16.10., 16.11., 17.1., 18., 19. pontok alapján megillető
normatív hozzájárulás összegének 80%-a. Községi önkormányzatoknál a levonandó összeg
felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 16.11.1. és
16.11.2. jogcím szerinti, valamint a 16.11.1. jogcímnél figyelembe vett tanulók létszáma
alapján a 15.1. jogcím szerinti éves fajlagos összeggel számított normatív hozzájárulások.
6. A települési önkormányzatnak az Áht. 64. §-a (7) bekezdésének megfelelően év végén el
kell számolnia a 2007. évi végleges iparűzési adóerő-képesség és a normatív hozzájárulások
év végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával.
6.1. A normatív hozzájárulások év végi alakulásának a jövedelemkülönbség mérséklésre
gyakorolt hatásával való külön elszámolást igénybevételi kamatfizetési kötelezettség nem
terheli.
6.2. Ha a PM–ÖTM együttes rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés, és a
2007. évi végleges iparűzési adóerő-képesség alapján – a normatív hozzájárulások évközi
elmozdulása figyelmen kívül hagyásával – számított jövedelemkülönbség mérséklés
(a továbbiakban: számított jövedelemkülönbség mérséklés) közötti különbség pozitív előjelű
és meghaladja a PM–ÖTM rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés abszolút
értékének 10%-át, a települési önkormányzat a különbség után igénybevételi kamatot fizet, az
alábbiak szerint:
a) ha az önkormányzat az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének aa) és ab) pontja szerinti időpontig
mond le jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást igénybevételi kamat nem terheli,
b) ha az önkormányzat az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének ac) pontja szerinti időpontig mond
le jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást a jegybanki alapkamatnak megfelelő
igénybevételi kamat terheli,
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c) ha az év végi elszámolás során, vagy az Igazgatóság Áht. 64/D. §-a szerinti
felülvizsgálati eljárása keretében a számított jövedelemkülönbség mérséklés alapján
visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra, azt a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő igénybevételi kamat terheli.
6.3. A 6.2. pontban meghatározott különbség számítás során az alábbiakat – ha azok
növelik a 2.1. pont szerinti adóalapot – figyelmen kívül kell hagyni:
– a 2007. július 15. után benyújtott előtársasági záró adóbevallást,
– a 2007-ben kezdő vállalkozások 2007. július 15. után közölt várható adóösszeget,
– a 2007-ben megszűnő vállalkozások 2007. július 15. után benyújtott záró adóbevallását,
– a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozás 2007. július 15. után benyújtott
adóbevallását,
– a 2007. július 15. után benyújtott önellenőrzést,
– az önkormányzati adófelderítést.
6.4. A jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolásának az Áht. 64/D. §-a szerinti
felülvizsgálata során az Igazgatóság betekinthet az önkormányzatnál rendelkezésre álló,
adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, valamint az iparűzési adóbevallással
kapcsolatos iratokba.
7. Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de legfeljebb az
önkormányzat által – saját forrásaiból – 2007-ben beruházásra felhasznált összeg
visszaigényelhető. A saját forrásba a támogatásértékű felhalmozási bevétel, a fejlesztési célú
állami támogatás és az államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú
pénzeszközátvétel nem számítható be.
8. A 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérsékléséről történő év végi elszámoláskor
megmaradó összeg a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat – a 4. a)–g) pontban
megjelölt értékhatár és a lakosságszám alapján számított összeg arányában – megilleti.
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5. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
Előirányzat:

3000,0 millió forint

A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.)
Korm. rendelet szerint igényelhető.
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Előirányzat:

4800,0 millió forint

Az előirányzat azon települések támogatására szolgál, amelyekben az önkormányzati, az
állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és
szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt (átvett) lakossági célú
ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás az önkormányzatok között az igénybejelentést
megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható
változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével kerül
elosztásra.
Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatai ráfordításainak támogatására is azon helyi önkormányzatok esetén, amelyek az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen
élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve
tartálykocsis szállítással biztosítani.
A támogatások igénylésének és elbírálásának részletes szabályairól a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter, az
egészségügyi miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének
kikérésével – 2007. január 31-éig rendeletet ad ki. Az igényekről a – Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium által vezetett – tárcaközi bizottság javaslata alapján a környezetvédelmi
és vízügyi miniszter dönt.
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Előirányzat:

150,0 millió forint

Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett eszközökön
végzendő munkákat – kivételes esetben új eszköz beszerzését – a műszaki előírások vagy a
műszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós használata
biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség
van a működtetés támogatására is. Az összegnek azon települési önkormányzatok közötti
elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és működtetésében vannak, vagy
amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöket közforgalmú, közútpótló jelleggel,
érvényes engedély birtokában működtetik, tárcaközi bizottság javaslata alapján a gazdasági és
közlekedési miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
vezeti. A támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, folyósításáról, felhasználásáról és
elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter – az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2007.
február 15-éig rendeletet ad ki.
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4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Előirányzat:

85,0 millió forint

Támogatásra jogosult minden közúti határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzat.
Az önkormányzatok részére a támogatás összege a – Határőrség Országos Parancsnoksága
által az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak 2007. február 15-éig szolgáltatott – 2006.
évi közúti ki- és belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra,
azonban a támogatás összege önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál. A
támogatás elsősorban a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében
felmerülő működési célú kiadásokra fordítható a személyi jellegű kiadások kivételével.
A támogatás folyósításáról az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kezdeményezésére
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2007. március 25-éig egy összegben
intézkedik.
5. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása
Előirányzat:

1337,9 millió forint

Támogatásra jogosultak a települési és fővárosi kerületi (a továbbiakban együtt: települési)
kisebbségi önkormányzatok, továbbá a fővárosi és megyei (a továbbiakban együtt: területi)
kisebbségi önkormányzatok. A támogatás éves összege 640 ezer forint/kisebbségi
önkormányzat, melynek folyósítása az érintett helyi önkormányzaton keresztül történik.
A támogatás a települési és területi kisebbségi önkormányzatok működését szolgálja, melyre a
kisebbségi önkormányzatok a megalakulásukat követő hónap 1-jétől jogosultak. A támogatás
átutalása négy egyenlő részletben 2007. február 15-éig, május 15-éig, augusztus 15-éig,
november 15-éig történik. A támogatásnak az érintett önkormányzatok részére történő
negyedévenkénti átutalásáról a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (a továbbiakban:
NEKH) a fővárosi/megyei közigazgatási hivatalok által készített, az illetékességi területükön
működő települési és területi kisebbségi önkormányzatokról szóló értesítése alapján
intézkedik az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére. Ha a települési és területi kisebbségi
önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg a
támogatás időarányos része. A kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve
az időközi választás eredménytelensége esetén – azzal egyidejűleg – értesíti a NEKH-t,
valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot a Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül az őt meg nem illető
– időarányos – támogatási előirányzatról való lemondásról, és intézkedik az ennek megfelelő
összeg visszautalásáról az Igazgatóságon keresztül a Kincstár felé.
6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
Előirányzat:

1100,0 millió forint

a) Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvű vagy
nemzetiségi kétnyelvű nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi
forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelelően biztosítani. A támogatást igényelhetik a csak szlovén nemzetiségi
nyelvoktató iskolával rendelkező helyi önkormányzatok is.
b) Igényelhetik azok az 1100 fő lakosságszám alatti településen működő, nemzetiségi
nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi
nyelvoktató iskolát fenntartó önkormányzatok is, amelyek az óvoda, iskola fenntartását
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bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelelően biztosítani.
c) Igényelhetik a nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi
nyelvoktató iskolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó helyi
önkormányzatok a kisebbségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez, és szakmai
szolgáltatások igénybevételéhez.
d) Igényelhetik a helyi önkormányzatok a szomszédos országokkal kötött
kisebbségvédelmi megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok
tevékenységéről és ajánlásairól szóló 2175/2005. (VIII. 26.) Korm. határozattal kihirdetett
kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást érintő
önkormányzati feladatok ellátásához, valamint az anyaországi kapcsolattartás
feladataihoz.
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és
kulturális miniszter – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a
pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2007. február 15-éig rendeletet ad ki.
7. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai
támogatása
Előirányzat:

710,0 millió forint

Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár
állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez,
valamint az általuk fenntartott múzeumok szakmai fejlesztéséhez. A támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az oktatási és
kulturális miniszter – a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
véleményének kikérésével – 2007. február 15-éig rendeletben határozza meg.
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása
Előirányzat:

1010,0 millió forint

Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha hivatásos zenekart és/vagy énekkart tartanak fenn,
illetve abban az esetben, ha olyan hivatásos zenekart és/vagy énekkart támogatnak, amellyel a
zene-, illetve énekkar működtetésére a helyi önkormányzat 2006. szeptember 1-jéig hosszú
távú – legalább 5 éves – közszolgáltatási szerződést kötött. A támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási és kulturális
miniszter – a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
véleményének kikérésével – 2007. február 15-éig rendeletet ad ki.
9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat:

9090,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú
kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás
racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2006. szeptember 30. napját
követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2007. évben esedékes jogszabályi kötelezettségeik
teljesítéséhez.
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Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes nyugdíjazás miatt szűnik meg, a
nyugdíjazással kapcsolatos költségek megtéríthetők, ha azok összege nem haladja meg a
jogviszony felmentéssel történő megszűnése esetén járó támogatás összegét.
Amennyiben a korengedményes nyugdíjazással együttjáró költségek meghaladják a
felmentés esetén járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás esetében is
csak az az összeg illeti meg a helyi önkormányzatot, illetve többcélú kistérségi társulást,
amely felmentés esetében járna.
A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szintű
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését
is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható
vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok
ezt indokolttá teszik.
A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2007.
április 15., II. ütem 2007. július 15., III. ütem 2007. október 1.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – 2007. február 15-éig rendeletet ad ki. E törvény egyúttal felhatalmazza a
támogatási igények jogosságát elbíráló szervet, hogy a benyújtott pályázatokban megnevezett
személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos alábbi személyes
adatait teljes körűen megismerhesse, kezelhesse:
− név, anyja neve, születési név,
− születési hely, születési idő,
− lakcím,
− a munkaviszony megszűnés/megszűntetés jogcíme,
− szolgálati és közszolgálati idő,
− besorolás és munkakör megnevezése,
− a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja,
− a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja,
− a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó
adatok (felmentés és végkielégítés összege),
− a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adatok (pl. a felmentés indokául
szolgáló adatok, egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódok).
Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszerű elbírálása, ellenőrzése, és
folyósítása. A kezelt személyes adatokat a támogatási döntést követő 5 év elteltével oly
módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.
Ez az előirányzat szolgál a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is.
10. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
kártalanítása
Előirányzat:

600,0 millió forint

Igényelhetik a települési önkormányzatok azon magánszemély tulajdonosok támogatására,
akiknek a martinsalakból épült – építési és használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel
rendelkező – lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott kérelme és a szakértői
vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt támogatást az
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Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága az épületek károsodásának mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja. A
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak
kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet határozza meg. Az igényeket – az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság folyósításra vonatkozó kezdeményezésének sorrendjében – a tárgyévben
rendelkezésre álló előirányzat mértékéig lehet teljesíteni.
11. A 2006. évi jövedelemdifferenciálódás
önkormányzatok támogatása
Előirányzat:

mérséklésénél

beszámítással

érintett

7200,0 millió forint

Az érintett települési önkormányzatokat – a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről
szóló 2005. évi CLIII. törvény 4. számú melléklet B) III. 7. pontjában foglalt elszámolásnak
megfelelően – a 2006. évben a jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél véglegezett
beszámítási összeg egy része megilleti.
12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai
saját forrás kiegészítésének támogatása
Előirányzat:

10 100,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít az Európai Unió támogatásai
(a továbbiakban: uniós alapok) iránt benyújtott önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz
szükséges saját forráshoz. Az elmaradottsági, illetve a jövedelmi viszonyok különbsége
alapján differenciált támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve jogi
személyiségű társulásaik igényelhetnek:
1. a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott települések;
2. azon települési önkormányzatok, amelyek 2005. és 2006. években az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásában részesültek;
3. a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló külön jogszabály
alapján a kedvezményezett kistérségek területén lévő települések;
4. az 1–3. pontok szerinti feltételeknek nem megfelelő települési önkormányzatok, amelyek
támogatást kizárólag az általuk fenntartott egyes – külön jogszabályban meghatározott –
térségi feladatot ellátó intézmény fejlesztésének megvalósításához igényelhetnek;
5. a többcélú kistérségi társulások
− az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére, illetve
− azon fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szükséges saját forráshoz igényelhetnek
támogatást, amely fejlesztéssel a többcélú kistérségi társulás valamennyi tagja
egyetért;
6. a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek támogatást kizárólag az
1., 2. vagy 3. pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által – a fejlesztési célú uniós
pályázatban – vállalt saját forrás alapján igényelhetnek;
7. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Pécs – Európa Kulturális Fővárosa”
nagyprojekt megvalósításához.
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Az európai uniós pályázat elbírálásában illetékes hatóság az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium megkeresésére megvizsgálja a saját forrás kiegészítésére
benyújtott pályázat és az uniós alapok iránt benyújtott pályázat tartalmának egyezőségét, majd
arról a megkeresést követő 15 napon belül nyilatkozatot ad ki az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium részére.
A benyújtott igényekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt. A 2008. évre
ezen előirányzat 150%-ára, azt követően évente 25-25%-ponttal kevesebbre vállalható
kötelezettség.
A 2004–2006. években kiadott, feltételes támogatási döntésről szóló ígérvények 2007.
július 1-jével érvényüket vesztik, kivéve, ha az ígérvénnyel rendelkező pályázó uniós
pályázatáról 2007. június 30-ig kedvező döntés születik.
Az uniós alapok pályázataival összefüggő igény benyújtására 2007. október 31-éig van
lehetőség.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – az uniós alapok
tekintetében a fejlesztéspolitikai kormánybiztos, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter véleményének kikérésével, a pénzügyminiszter egyetértésével – 2007.
március 1-jéig rendeletet ad ki.
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása
Előirányzat:

35 240,0 millió forint

Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a 2007. év egészében helyi közforgalmú
közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a
jogszabályokban előírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a
közszolgáltatási szerződést az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte,
vagy a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte
(a továbbiakban: helyi közlekedés).
a) A támogatás az önkormányzatok között a 2006. évben ténylegesen teljesített
– környezetvédelmi szempontból súlyozott – férőhely-kilométer arányában kerül elosztásra,
figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve településkategóriák 2006. évi
üzemi szintű fajlagos ráfordításait is.
b) A Fővárosi Önkormányzatot az a) pont alapján számított támogatás 2,7-szerese illeti meg.
A támogatás igénylésénél az önkormányzat – képviselő-testületi határozattal alátámasztva –
nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés ellátásához 2007. évben milyen összegű saját forrás
átadásával járul hozzá. Az a) pont szerinti központi támogatás összege ezt az önkormányzati
saját forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg.
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának,
megosztásának és elszámolásának részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – 2007. január 31-éig együttes rendeletet ad ki.
14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának
támogatása
Előirányzat:

8000,0 millió forint

A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi
közutak kapacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e
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célra fordított forrásaikkal megegyező mértékű támogatást igényelhetnek. A társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendeletben meghatározott települések önkormányzatai burkolatfelújításra fordított
forrásaik 140%-át igényelhetik támogatásként.
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak
burkolatfelújítására igényelnek állami támogatást.
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2004.
évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm.
rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben
meghatározott, 2004. december 31-ei állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában – a
forgalomsűrűséget kifejező alábbi súlyokkal – számított, régiónkénti előirányzatot e törvény
16. számú melléklete tartalmazza.
Súlyok:
– főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5,
– gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2,
– lakó és kiszolgáló utak: 1.
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább 3490,0 millió
forint illeti meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából.
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét – ideértve a támogatás
szempontjából elismerhető fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 66. §-ának
(3) bekezdése szerinti rendeletben szabályozza.
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
Előirányzat:

470,0 millió forint

Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott közoktatási
intézményekben a 2007. évi szakmai vizsgák lebonyolításához. A hozzájárulás kizárólag a
Közokt. tv. 114. §-ában meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter, valamint a szociális és
munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – 2007. március 15-éig rendeletet ad ki.
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
Előirányzat:

2600,0 millió forint

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a különleges gondoskodást igénylő
gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához az általuk fenntartott intézményekben
− a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után, akinek a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában,
a 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott
program szerint képesség-kibontakoztató felkészítést, integrációs felkészítést biztosít,
vagy az oktatási miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó,
felzárkóztató program szerint foglalkoztatást biztosít,
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− a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek
tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált tankönyv-vásárlási támogatására,
− a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján
elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók után,
− azon szakiskolai, középiskolai tanulók után, akik számára a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában, vagy
a 39/I. §-ában foglaltak szerint szervezik meg a nevelést, ellátást,
− olyan menekült, menedékes, nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles
tanuló után, akinek a törvényes képviselője a Magyar Köztársaság területén
munkavállalás céljából jogszerűen tartózkodik, és akinek oktatását, nevelését az
oktatási intézmény – a Közokt. tv. 110. §-ának (8) bekezdése értelmében – központi
pedagógiai program alapján szervezi meg,
− a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben
gyógykezelés alatt álló tanulók után.
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és
kulturális miniszter – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a
pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével –
2007. március 15-éig rendeletet ad ki.
17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása
Előirányzat:

1930,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos
önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok számára a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
módosításáról szóló 2005. évi CLXXIX. törvény 22. §-ával megállapított szolgálatteljesítési
idő csökkentéshez.
Amennyiben a szolgálatteljesítési idő csökkentés részben vagy egészben:
− túlmunkával valósul meg, úgy a hozzájárulás kizárólag a 2006. II. félévére, valamint a
2007. évre jutó túlórák arányában vehető igénybe (2007. évben az éves támogatás
megállapítása a 2007. I–III. negyedévekre jutó túlórák átlagának 12 hónapra számított
arányában történik);
− létszámbővítéssel valósul meg, úgy a hozzájárulás a külön jogszabályban meghatározott létszámbővítés szerinti létszámfeltöltés után, időarányosan igényelhető.
A hozzájárulás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2007. január 31-éig rendeletben szabályozza.
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
Előirányzat:

5000,0 millió forint

A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő berendezések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre igényelhetik.
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b) Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása
Előirányzat:

300,0 millió forint 2007. szeptember 1-jétől

A támogatást a helyi önkormányzatok a közoktatási törvényben meghatározott
minőségbiztosítási mérési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz igényelhetik.
c) Teljesítmény motivációs pályázati alap
Előirányzat:

1000,0 millió forint

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák,
iskolák, kollégiumok rendelkeznek a Közokt. tv. 40. §-ának (10)–(11) bekezdésében
meghatározott minőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a Közokt.
tv. 85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási
programmal, feltéve, hogy az intézményi minőségirányítási programot a szülői szervezet
(közösség) véleményezte, valamint az önkormányzati testület értékelte és ezek alapján a
közoktatási intézmény minőségirányítási programjában meghatározott módon
pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtet önértékelési
tevékenysége részeként.
A fentiekhez kapcsolódó támogatási összeg a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdése
szerinti kiemelt munkavégzésért megállapítható keresetkiegészítés összegét növeli és
ennek keretében történhet a felhasználása.
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és
kulturális miniszter – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a
pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével –
2007. március 15-éig rendeletet ad ki.
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása
Előirányzat:

150,9 millió forint

Támogatást igényelhetnek azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 3. számú melléklet
11.eb), 11.gb), 11.hb), 11.ib), 12.abb), 12.ac), 12.c) pontjai szerint jogosultak normatív
hozzájárulásra.
A támogatás elosztásának részletes szabályairól, a XXVI. Szociális és Munkaügyi
Minisztérium fejezetbe történő átcsoportosítás feltételeiről és rendjéről a szociális és
munkaügyi miniszter – a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter véleményének kikérésével – 2007. február 15-éig rendeletet ad ki.
20. Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása
Előirányzat:

400,0 millió forint

A támogatást igényelhetik a helyi önkormányzatok a pedagógiai szakszolgálat
fejlesztéséhez, az utazó szakember-hálózat kialakításának, fejlesztésének segítéséhez, a
pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy
kóros aktivitászavar) gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozások nevelési-oktatási
intézmény együttműködésével történő megszervezéséhez.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – az önkormányzati
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és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter, valamint a szociális és
munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – 2007. március 15-éig rendeletet ad ki.
21. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása
Előirányzat:

2500,0 millió forint

A támogatás a fővárosi kerületeket és a 60%-nál nagyobb arányú burkolatlan belterületi
úthálózattal rendelkező városi önkormányzatokat illeti meg.
Az előirányzatból 1500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan
útállományának kerületi hosszúsága arányában jár a 2005. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról
rendelkező 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet szerinti 1616/05. számú KSH által készített
„Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról” (a továbbiakban:
Jelentés) tartalmazza. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a
csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és
főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de
burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési engedély
az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak
költségei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal
történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a
csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) megvalósuló
útburkolásra fordítható.
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített
rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2005.
december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás
az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való
ellátását szolgálja.
Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás illeti meg azon – a területfejlesztés
kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben
meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű kistérségekben
lévő – városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati belterületi kiépítetlen utak
aránya – 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező
215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai”
elnevezésű 2004. december 31-ei állapotot tükröző adatgyűjtés szerint – meghaladja a 60%-ot.
A támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és elsősorban a
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál.
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján,
az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az
önkormányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik.
A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig
történik.
22. A vizitdíj visszatérítésének támogatása
Előirányzat:

100,0 millió forint

A támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik azon rászorult lakosaik által fizetett
vizitdíj részleges visszatérítéséhez, akik 20-nál több alkalommal fordultak orvoshoz. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályait a Kormány 2007. február 15-éig rendeletben állapítja meg.
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23. Az alapfokú művészetoktatás támogatása
Előirányzat:

350,0 millió forint

A támogatást az alapfokú művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok
igényelhetik.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – az önkormányzati
és területfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter, valamint a szociális és
munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – 2007. március 15-éig rendeletet ad ki.
Ebben rendelkezni kell az e törvény 3. számú mellékletének „A helyi önkormányzatok
normatív hozzájárulásai” cím alatti Kiegészítő szabályok 10. p) alpontja alapján a 16.2. jogcímen 2007. év szeptemberétől keletkező megtakarítás Kormány hatáskörében átcsoportosított előirányzata pályázati feltételeiről is.
24. Belterületi belvízrendezési célok támogatása
Előirányzat:

1500,0 millió forint

A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormányzatai igényelhetik:
a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi
Adat és Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és
b) amelyek a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004.
(IV. 15.) Korm. rendelet 2006. december 31-én hatályos rendelkezései szerint az 1–2. számú
mellékletekben szereplő kistérségek területén találhatók.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenőrzésének részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének
kikérésével – 2007. március 15-éig rendeletet alkot.
Kiegészítő szabály:
A központosított előirányzatok közül:
− az 1. pont szerinti lakossági közműfejlesztés támogatásánál,
− a 11. pont szerinti 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással
érintett önkormányzatok támogatásánál,
− a 22. pont szerinti vizitdíj visszatérítésének támogatásánál,
amennyiben az 51. § (6) bekezdésben foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült, a
teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.
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6. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatások
1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása
Előirányzat: 12 500 millió forint
A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási
képességéből eredően az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő települési önkormányzatok támogatást igényelhetnek az alábbi feltételek szerint.
E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő
forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére
tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.
Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számításához e törvény
alapján a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató)
készít, és arról – a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül – az önkormányzatokat tárgyév február 10-éig tájékoztatja.
1.1. Nem igényelhet támogatást ezen a címen az az önkormányzat, amely(nek):
1.1.1. lakosságszáma 1000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik, illetve nem
vállalja, hogy legkésőbb 2008. január 1-jei hatállyal körjegyzőséghez fog
tartozni, kivéve, ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik.
E támogatás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselőtestület hivatala is.
A közigazgatási hivatal a felmentést megadhatja:
– ha az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon;
– ha az önkormányzat az igazgatási feladatai ellátására már működő körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok
ezt nem tették számára lehetővé,
1.1.2. a polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tart fenn, ide nem értve, ha külön
jogszabályok szerint létrehozott társulás(ok)ban vesz részt,
1.1.3.

az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek nem felel meg, illetve azok teljesítését nem vállalja, kivéve, ha a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik.
A közigazgatási hivatal a felmentést megadhatja:
– ha az önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem
teszik lehetővé, hogy társuljon és ezáltal teljesítse az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott feltételeket,
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ha az önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz
kívánt csatlakozni, de a társulásban résztvevő önkormányzatok ezt nem
tették számára lehetővé,

1.1.4. helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez és nem
realizál,
1.1.5. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételein túl tervezi a felhalmozási célú
kiadásait. Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás
vagy támogatás értékű bevétel, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz,
a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve
súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz
történő hozzájárulás 100%-a, a lakáshoz jutás feladatai jogcímen a települési
önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás 100%-a, a magánszemélyek
által befizetett építményadó és telekadó, valamint a luxusadó 20%-a, továbbá
az önkormányzat döntése alapján a magánszemélyek kommunális adójának
100%-a, az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú része, a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó
tartalmának visszatérített összege, valamint a felhalmozási célra felvett hitel
vehető figyelembe,
1.1.6. kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el,
1.1.7. működési forráshiányának az igénybejelentésben szerepeltetett összege nulla,
vagy ennél kisebb érték.
1.2. Kapacitás-kihasználtsági feltételek:
1.2.1. a) Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények
intézményenként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága – a b) pont szerinti települések kivételével –
a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben érje el a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú melléklete
I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak
(a továbbiakban: elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszám)
–
–

a 3000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú települések tekintetében az
50%-át,
a 3000 fő feletti lakosságszámú települések tekintetében a
70%-át.

b) A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában 2006. szeptember 1-jétől részt nem vevő településen működő általános iskola
5–8. évfolyamai tekintetében kell az a) pont szerinti feltételeket teljesíteni.
1.2.2. Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények
intézményenként számított kihasználtsága a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben érje el:
a) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában résztvevő
önkormányzat esetében e törvény 8. számú mellékletének IV. pontja
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szerinti többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez
vállalt, a Kiegészítő szabályok 2.1–2.2. pontjában meghatározottakat,
b) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő
település esetében – a c) pont szerinti települések kivételével –
ba) óvodai csoport(ok)ban az első óvodai nevelési évben, illetve alapfokú
oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain együttesen (hat évfolyamos
gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) az elvárt csoport, illetve
osztály átlaglétszámának a 75%-át, és
bb) óvodai csoport(ok)ban a 2. és 3. óvodai nevelési években, illetve
alapfokú oktatási intézmények 2–4. és 6–8. évfolyamain (hat évfolyamos
gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) együttesen
– a 3000 fő, vagy az alatti lakosságszámú települések tekintetében az
elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának az 50%-át,
– a 3000 fő feletti lakosságszámú települések tekintetében az elvárt
csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 70%-át.
c) A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő
település esetében tagintézményként működő alapfokú oktatási intézmény
kihasználtsága érje el:
ca) az 5. évfolyamon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a
7. évfolyamon) az elvárt osztály átlaglétszámának a 75%-át, és
cb) a 6–8. évfolyamokon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a
8. évfolyamon) a bb) pontban meghatározottakat.
Az 1.2.1. és az 1.2.2. b) és c) pont szerinti számításnál a nemzeti és etnikai
kisebbségek számára, továbbá a gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából
létrehozott szervezett csoport, illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell
hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban résztvevő gyermeket/tanulót, ha a többi gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai
nevelésben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. számú
mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.
1.2.3. A támogatás teljes összegére jogosult az önkormányzat abban az esetben, ha a
2006/2007. nevelési-, illetve tanévben nem felel meg az 1.2.1. pont szerinti
feltételnek, de vállalja, hogy az 1.2.2. pont szerinti feltételeket a
2007/2008. nevelési-, illetve tanévben teljesíti.
1.2.4. A támogatás időarányos, 8 havi részére jogosult az az önkormányzat, amely a
2006/2007. nevelési-, illetve tanévben megfelel az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben nem vállalja, illetve nem
teljesíti az 1.2.2. pont szerinti feltételeket.
1.3.

A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok – az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban:
OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet megelőző év tényleges működési kiadásait
a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből fakadó kötelezettséggel növelten lehet
figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelőző év kiadása alatt a
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következő forrásokból teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra
OEP-től és egyéb szervektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás
saját működési bevétele, az ilyen célú előző évi maradvány-felhasználás, valamint a
fenntartó önkormányzattól származó 2006. évi és 2005. évi működési célú támogatás
(intézményfinanszírozás) pozitív különbözete.
1.3.1. A működési kiadás számításánál – az útmutató módszertana szerint – a
tárgyévre vonatkozó költségvetési törvény alapján kialakításra került mértéket
lehet figyelembe venni. Ezen belül a köz- és magánszféra együttműködése
(a továbbiakban: PPP) keretében megvalósult létesítmények esetében – ha a
XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetből 2007. évben
költségvetési támogatásban részesülnek – a működési kiadások körében – a
szolgáltatási szerződés hatálya időszakában – kizárólag az önkormányzat által
fizetendő szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség 25%-a vehető figyelembe. Az üzemeltetési célú hozzájárulás-rész arányát
az önkormányzati szolgáltatási díjban és a költségvetési hozzájárulásban
egyenlőnek kell tekinteni. Egyéb esetben a PPP keretei között megvalósult
fejlesztéshez kapcsolódó működési kiadások nem vehetők számításba.
1.3.2. A személyi juttatások számításánál
1.3.2.1. a főállású polgármester, alpolgármester illetményét és a társadalmi
megbízatású polgármester, alpolgármester havi tiszteletdíját
–

azon települési önkormányzatnál, ahol a lakosságszám 350 fő
vagy ez alatti, a tárgyévben hatályos köztisztviselői illetményalap
két- és félszeresével megegyezően,
– azon települési önkormányzatnál, ahol a lakosságszám 351–750 fő
közötti, a tárgyévben hatályos köztisztviselői illetményalap három- és
félszeresével megegyezően,
– a 750 fő feletti lakosságszámú település önkormányzata, vagy a
750 fő, vagy az alatti főállású polgármestert foglalkoztató és
2007. január 1-jén legalább három községet magában foglaló
körjegyzőségi székhelyként működő települési önkormányzat
esetében a tárgyévben hatályos köztisztviselő illetményalappal a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. és 4. §-a alapján számított minimum összegben
lehet figyelembe venni,
1.3.2.2. a polgármester, alpolgármester költségtérítése a Pttv. 18. §-a szerinti
minimum összegben kerül figyelembevételre, legfeljebb a 2006. évben ténylegesen kifizetett költségtérítés összegének erejéig,
1.3.2.3. az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a tárgyévben hatályos köztisztviselő illetményalap és a Pttv. 15. §-a szerinti minimum szorzószámok, a költségtérítése az útmutató módszertana szerint meghatározott összegben kerül figyelembevételre, legfeljebb a 2006. évben
ténylegesen kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés együttes összegének
erejéig,

2006/160. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

12911

1.3.2.4. a nem rendszeres személyi juttatások számításánál legfeljebb az egy
havi illetmény 25%-ának megfelelő jutalom összege kerül figyelembevételre.
1.3.3. A forráshiány számításánál az önkormányzat elvárható bevételeit – az OEP
finanszírozási kör nélkül – az e törvényben meghatározott központi költségvetési kapcsolatokból származó működési célú forrásai, ideértve a Magyar
Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény
(a továbbiakban: 2006. évi költségvetési törvény) 4. számú melléklete
B) III. 8. pontja szerint a 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének
elszámolásakor megmaradó összegből az önkormányzatot megillető összeget
is, és intézményi működési bevételek, az önkormányzatok sajátos működési
bevételei, a támogatásértékű működési bevételek és az államháztartáson
kívülről átvett működési célú pénzeszközök, a működési célú kölcsönökből és
értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettség nélküli működési
célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételből működésre tervezett összeg
képezi. Amennyiben az intézményi működési és önkormányzati sajátos működési bevételeknek az útmutató módszertana szerint korrigált összege az előző
évi teljesítéshez képest nem növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált
infláció mértékével, a különbözet csökkenti, valamint ha az önkormányzatok
– előzőek szerint figyelembe vett – sajátos működési bevételein belül a tervezett iparűzési adó nem éri el a számított iparűzési adóerő-képességet, e különbözet szintén csökkenti a számított forráshiányt.
1.3.4. A forráshiány számítása során a támogatásértékű működési bevételek és
kiadások, valamint az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett
és átadott pénzeszközök egyenlege az útmutató módszertana szerint számított
növekménnyel együtt kerül figyelembevételre.
1.3.5. A tárgyévet megelőző évben e kiegészítő támogatásban nem részesült
önkormányzatoknál csökkenti a számított forráshiányt az az összeg, amellyel a
tárgyévet megelőző évben a települési önkormányzat felhalmozási kiadásai
meghaladták a felhalmozási bevételeit.
1.3.6. A pénzmaradvány igazolt kötelezettségeken felüli összege csökkenti a számított forráshiányt. Az előző évi pénzmaradvány megállapítását és felhasználását
tételesen be kell mutatni.
1.3.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:
1.3.7.1. a 2006. évi államháztartási tartalék összege,
1.3.7.2. az e törvény 3. számú mellékletének 16.11.1. és 16.11.2. pont szerinti
jogcímei, valamint a 16.11.1. b) pont szerinti jogcímhez kapcsolódó
mutatószám alapján járó 15.1.1., 15.1.2.1. és 15.1.2.2. pont szerinti
jogcímen szereplő hozzájárulások kivételével számított tárgyévi
normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó,
valamint az iparűzési adóerő-képesség együttes összegének 2%-a,
1.3.7.3. a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek közül
– az útmutató módszertana szerinti – szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatáshoz és intézményi ellátáshoz, gyermekvédelmi ellátáshoz
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kapcsolódó és közoktatási célú normatív hozzájárulások 2007. évi
előirányzatai és 2006. évi előirányzatai teljesített összegének negatív
különbözete,
1.3.7.4. a tárgyévet megelőző évben felvett és ugyanezen év december 31-éig
vissza nem fizetett működési célú hitel – ez utóbbinál számításon
kívül hagyva az év végén a következő évi előirányzat terhére átutalt
központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt – és a
tárgyévet megelőző évben a működési célra használt felhalmozási
célú bevételek együttes összegének 30%-a,
1.3.7.5. a tárgyévet megelőző évben a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen – a 2006. évi költségvetési törvény
6. számú mellékletének 3. pontja szerinti előirányzatból – működési
feladatokra kapott vissza nem térítendő kiegészítő támogatás összege,
1.3.7.6. az 1500 fő, vagy az alatti lakosságszámú település esetén a többcélú
kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási
feladatokhoz, intézményekhez kapcsolódó – az útmutató módszertana
szerint számított – forráshiány időarányos összege, amennyiben
e feladatait 2007. szeptember 1-jétől önállóan látja el, ezen intézményé(ei)t önállóan tartja fenn.
1.3.8. Az előző években felvett működési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettsége
a számított forráshiánynak nem része.
1.3.9. Amennyiben az önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelőző évi teljesített működési kiadásainak összege a 2005. évi teljesített működési kiadásoknak a 6%-kal növelt országos, településkategóriánkénti egy lakosra jutó – a
helyi kötelező feladatok megjelenítését eredményező, útmutató módszertana
szerinti korrekciókkal és a legalacsonyabb és legmagasabb működési kiadást
teljesítő önkormányzatok 3%-a figyelmen kívül hagyásával – számított átlagának 110%-át meghaladja, illetve nem éri el annak 90%-át, akkor a forráshiány összege csökken, illetve nő. A számítást az OEP finanszírozási kör nélkül kell elvégezni. Egy adott önkormányzat szempontjából a településkategória
átlaga az önkormányzat lakosságszáma alapján, a kategória intervallumának
közepétől való elhelyezkedése figyelembevételével kerül – az útmutató módszertana szerint – meghatározásra. A számításnál a megyei önkormányzat
feladatkörébe tartozó feladat ellátását végző intézményeket fenntartó városi
önkormányzatok külön kategóriát alkotnak.
1.3.10. Az 1.3.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az
országos településkategória 100%-os mértékének megfelelő szintig – az
önkormányzat 2006. évi kiadását csökkenti:
1.3.10.1. a 3500 fő, vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzatnál
az általa fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési,
szociális intézményekre, valamint a körjegyzőség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív kötött támogatáson, támogatásértékű működési bevételeken, az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadás 30%-a,
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1.3.10.2. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra kapott
támogatásértékű működési bevételt, az államháztartáson kívülről
származó működési célú átvett pénzeszközt és működési bevételt
meghaladó személyi kiadása és annak munkaadókat terhelő járuléka,
1.3.10.3. a határátkelőhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó működési célú állami támogatáson és a tevékenységhez kapcsolódó
működési bevételeken felüli kiadása,
1.3.10.4. a tárgyévet megelőző évben felvett és ugyanezen év december 31-éig
vissza nem fizetett működési célú hitel – ez utóbbinál számításon
kívül hagyva az év végén a következő évi előirányzat terhére átutalt
központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt – és a
tárgyévet megelőző évben a működési célra használt felhalmozási
célú bevételek együttes összegének 30%-a,
1.3.10.5. a tárgyévet megelőző évben a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen – a 2006. évi költségvetési
törvény 6. számú melléklete 3. pontja szerinti előirányzatból – kapott
vissza nem térítendő támogatás működési kiadásra felhasznált
összege.
1.3.11. Az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több
az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú hitel
eredeti előirányzatának összegénél.
1.3.12. Amennyiben az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított forráshiány
összege az 50 000 forintot nem éri el, az önkormányzat részére 50 000 forint
támogatás kerül megállapításra.
1.4.

Az önkormányzatok igényüket a Pénzügyminisztériumhoz az Igazgatóságokon
keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az Igazgatóságokhoz való beérkezés időpontja
április 20. és szeptember 30.
Az igénylést a következő dokumentumokkal együtt kell megküldeni (a tárgyév első
félévére vonatkozó dokumentumok csak a második határidőre szükségesek):
–

a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának megállapításáról és tételes felhasználásáról, a tárgyévi költségvetésről, és a tárgyévi első félévi beszámolóról szóló képviselő-testületi
(közgyűlési) előterjesztés, rendelet, illetőleg határozat, könyvvizsgálói
jelentés,
– a képviselő-testület (közgyűlés) nyilatkozata az 1.1.1–1.1.4. és 1.1.6., valamint az 1.2. pontokban foglaltak igazolásáról, illetve vállalásáról.

A Pénzügyminisztérium ütemezésének megfelelően az Igazgatóságok az igénybenyújtásra vonatkozó határidőket követően – legkésőbb 30 napon belül – a rendelkezésre álló dokumentumok és a helyi ismereteik alapján rövid szöveges és számszaki
elemzést készítenek a figyelembe vehető forráshiányról. A kérelmeket és azok
mellékleteit önkormányzatonként egy példányban küldik meg a Pénzügyminisztérium
részére.
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A kérelmek döntés-előkészítése során – indokolt esetben – a Pénzügyminisztérium
további információkat kérhet az önkormányzatoktól vagy az illetékes Igazgatóságtól.
1.5.

A támogatásokról a pénzügyminiszter július 15-éig, illetve november 30-áig dönt.
A támogatások önkormányzatonkénti összegét – évente két alkalommal – a Magyar
Közlönyben kell közzé tenni.

1.6.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok a tárgyévben
megillető kiegészítő állami támogatás összegének terhére – utólagos elszámolási
kötelezettség mellett – finanszírozási előleget vehetnek igénybe. Az előleg igénylésére
az önkormányzat elfogadott költségvetési rendelete alapján, annak elfogadási időpontjához igazodóan február 5-éig, illetve március 5-éig van lehetőség.
1.6.1. A jogosan igénybe vehető előleg összege:
– ha az előző évben is forráshiányos volt az önkormányzat, nem lehet több,
mint a tárgyévet megelőző évben a részére folyósított kiegészítő támogatás
összegének 50%-a,
– ha az előző évben ezen a címen nem részesült támogatásban az önkormányzat, nem haladhatja meg az elfogadott költségvetési rendeletében
meghatározott működési célú hitel 50%-át.
1.6.2. Az erre irányuló kérelmeket az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak címezve az illetékes Igazgatósághoz kell benyújtani. Az előleg
átutalása az első hét hónap során havonta időarányosan, a nettó finanszírozás
keretében történik a kiegészítő támogatás terhére.
1.6.3. Amennyiben az első alkalommal megállapított kiegészítő támogatás összege
kisebb, mint az igényelt előleg, akkor a jogtalanul igénybe vett előleg különbözetet – az előleg folyósításától a támogatás folyósításának megkezdéséig
számított, a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével növelten – a nettó finanszírozásba tartozó források terhére kell
elszámolni.
1.6.4. Az igénybe vett előlegről az önkormányzatok tárgyév május 31-éig mondhatnak le írásban. A lemondást az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak kell címezni, és az illetékes Igazgatósághoz kell benyújtani. Az
előleg folyósításától a lemondás időpontjáig igénybe vett előleget a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével növelten a
nettó finanszírozás keretében kell elszámolni.
1.6.5. Amennyiben az önkormányzat április 20-áig nem igényel kiegészítő támogatást
és az előlegről nem mondott le, akkor az igényelt előleg folyósítása május
hónaptól megszűnik, és a már jogtalanul igénybe vett előleg elszámolása az
1.6.3. pont alapján történik, azzal, hogy a kamatot az előleg folyósításától
május 20-áig kell számítani.

1.7.

Az első alkalommal megállapított támogatás átutalására – a nettó finanszírozás
keretében – a közzététel hónapjáig időarányosan járó támogatásra szólóan – az
előleggel korrigálva – egy összegben, a további részre vonatkozóan havi ütemezésben
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kerül sor. A szeptember 30-áig benyújtott igénylés alapján megállapított kiegészítő
támogatás átutalása a közzétételt követően, soron kívül történik.
1.8.

A támogatott önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint
elszámol. Az elszámolás során az önkormányzat bemutatja az igénybejelentés alapjául
szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését,
valamint az 1.8.2–1.8.5. pontokban foglaltakat.
1.8.1. Amennyiben az elszámolás során az önkormányzat az 1.1.1–1.1.4. és
1.2. pontok szerinti valamely feltételt, illetve annak vállalását nem teljesíti,
akkor a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást köteles visszafizetni.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerinti kamattal együtt.
1.8.2. Amennyiben az önkormányzat az 1.1.5. pont szerinti egyensúlyi feltételnek a
teljesített bevételek és kiadások számbavétele alapján nem felel meg, akkor a
teljesített felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összegével
megegyező jogtalanul igénybe vett kiegészítő támogatást vissza kell fizetnie.
1.8.3. Amennyiben az önkormányzat tárgyévben teljesített működési célú intézményi
bevételei és önkormányzati sajátos – személyi jövedelemadó nélküli – működési bevételei együttesen meghaladják a támogatásnál e jogcímeken figyelembe
vett működési bevételeket, akkor
– a figyelembe vett működési célú intézményi bevétel 20%-át meghaladó
többletbevétel 20%-ának összegével és
– az önkormányzati sajátos – személyi jövedelemadó nélküli – működési
bevétel 10%-át meghaladó többletbevétel összegével
megegyező támogatást a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie.
1.8.4. Az elszámolás során visszafizetendő a központi költségvetés javára a
kiegészítő támogatásnál figyelembe nem vett normatív hozzájárulás és az
iparűzési adóerő-képességhez kapcsolódó jövedelemkülönbség mérséklését
szolgáló támogatás évközi és év végi pótlólagos igénylésének évközi és év végi
visszafizetési kötelezettséget meghaladó összegével megegyező támogatás, a
kötelező feladat-ellátási körben eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó
normatív hozzájárulás kivételével.
1.8.4.1. Nem kell visszafizetni a vállalkozói önrevízió miatt keletkezett és 2007. évi
visszafizetéssel teljesített iparűzési adóerő-képességhez kapcsolódó
támogatás – útmutató módszertana szerint számított – összegét.
1.8.5. Az 1.8.2–1.8.4. pontokban foglalt visszafizetési kötelezettség együttes összege nem
haladhatja meg az e jogcímen kapott kiegészítő támogatás összegét. A jogtalan
igénybevételt az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt kamatfizetési
kötelezettség terheli. A jogtalan igénybevétel kezdő napja 2007. év december 31.
1.8.6. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait a 2006. január 1-jei állapot szerint, az
1.3.9. pont szerinti számításnál a települési önkormányzatok közigazgatási
státusát a 2006. december 31-ei állapot szerint kell figyelembe venni.

1.9.

A pénzügyminiszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés Önkormányzati
és Területfejlesztési Bizottságát a tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja.
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Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól,
amennyiben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezések – e törvény 16. § (2) bekezdése és 51. § (6) bekezdése – lehetőségei kimerültek.

1.11. A 2008–2010. évi igénylésre vonatkozó egyes szabályok
1.11.1. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:
1.11.1.1. 2008. évtől a tárgyévet megelőző évben felvett és ugyanezen év december
31-éig vissza nem fizetett működési célú hitel – ez utóbbinál számításon
kívül hagyva az év végén a következő évi előirányzat terhére átutalt
központi költségvetési forrásokból visszafizetett likvid hitelt – és a
tárgyévet megelőző évben a működési célra használt felhalmozási célú
bevételek együttes összegének a 100%-a,
1.11.1.2. 2008. évtől az 1500 fő, vagy az alatti lakosságszámú település esetén
a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött
feladatokhoz, intézményekhez kapcsolódó – az útmutató módszertana
szerint számított – forráshiány összege, amennyiben 2007. szeptember 1-jétől a közoktatási, 2008. január 1-jétől a szociális alapszolgáltatási és intézményi ellátási, gyermekvédelmi szakellátási,
gyermekjóléti alapszolgáltatási és belső ellenőrzési feladatait
önállóan látja el, ezen intézményé(ei)t önállóan tartja fenn.
1.11.2. A jelen melléklet 1.3.9. pontja szerinti átlagtól való eltérés számításakor
– legfeljebb az országos településkategória 100%-os mértékének megfelelő
szintig – az önkormányzat előző évi kiadását csökkenti:
1.11.2.1. a 3500 fő vagy az alatti lakosságszámú települési önkormányzatnál az
általa fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális
intézményekre, valamint a körjegyzőség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív kötött támogatáson, támogatásértékű
működési bevételeken, az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadásnak 2008. évben a 20%-a,
2009. évben a 10%-a, 2010. évtől 0%-a,
1.11.2.2.
2008. évtől a jelen melléklet 1.3.7.4. pont szerint számításba vett
működési célú hitel és felhalmozási bevétel működési célra felhasznált
együttes összegének a 100%-a.
2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára.
Előirányzat: 300 millió forint
2.1. Visszterhes kamattámogatás iránti kérelmet nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényben
szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette meg.
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A támogatás feltételeit az önkormányzati és területfejlesztési minisztert és a támogatott
önkormányzat közötti megállapodásban kell rögzíteni.
2.2. Az adósságrendezés megindítását követően, az adósságrendezési eljárás időtartama alatt
a forráshiányból eredő jelentős ellátóképesség-csökkenés és az e törvény 6. számú
mellékletének 1. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a helyi önkormányzat
támogatást igényelhet. E támogatást csak az a helyi önkormányzat igényelheti, amely
a források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett
intézkedések mellett sem képes a válságköltségvetésben vagy a működési válságtervben
foglalt feladatok ellátására. Amennyiben az önkormányzat adott költségvetési évben az
e törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában szabályozott támogatásban már részesült,
úgy e jogcímen támogatást nem igényelhet.
2.3. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás vehető igénybe.
A pénzügyi gondnokok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének
jogerőre emelkedését követően – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
intézkedik a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi
XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. §-a alapján.
A pénzügyi gondnok díjának összege – az általános forgalmi adóval együtt – legalább
800 ezer forint, legfeljebb 3000 ezer forint.
3. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása
Előirányzat: 1400 millió forint
Azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az 1. pont alapján
igénybe vehető támogatások mellett nem biztosítható, továbbá a megyei önkormányzatoknak
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő
támogatást adhat, melyet célhoz, feladathoz is köthet. A támogatás az 1. pont szerinti
támogatással el nem ismert, az önkormányzatok kötelező feladataival összefüggő működési
kiadásokhoz igényelhető. Az igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg az
önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú éven belüli hitelek
összegének 1. pont szerinti támogatással csökkentett összegét. A támogatás megítélésénél
kiemelten figyelembevételre kerül a működési célra igénybe vett hitel nagysága.
Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások
elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így – többek
között – nem támogatható:
– a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás,
– külön is a képviselő-testület/közgyűlés, illetve az önkormányzati hivatal személyi és
dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint
– az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a
támogatásértékű kiadások.
A támogatás igényléséhez és felhasználásához az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium tárgyév február 10-éig részletes útmutatót készít, és arról – az Igazgatóságokon
keresztül – a helyi önkormányzatokat tájékoztatja.
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés
Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságát a tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja.
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7. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

A helyi önkormányzatok színházi támogatása
A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 10 810,0 millió forint.
Ebből:
a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT:

9 479,7 millió forint

Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó,
folyamatosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság
tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi
önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:
millió forint
Helyi önkormányzatok

Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház)
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín)
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi
Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház,
Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht.,
Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht.,
Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház)
Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata
(Komédium Színház Kht.)
Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.)
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata
(A FENYÁR Kht. Piccolo Színháza)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház)
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza)
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Győri Balett)
Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Katona József Színház)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház)

Működtetési
hozzájárulás

272,9
59,9

3713,7

28,8
200,4
43,5
460,1
101,1
554,4
246,8
299,8
262,8
389,0
404,2
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Helyi önkormányzatok

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
(A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
(Móricz Zsigmond Színház)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház)
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Vörösmarty Színház)
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház)
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház)
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn)*
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Hevesi Sándor Színház)
Összesen:
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Működtetési
hozzájárulás

254,6
262,7
590,7
284,0
317,6
145,5
69,8
260,8
256,6
9479,7

b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása
ELŐIRÁNYZAT:

387,3 millió forint

Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó,
folyamatosan játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat közhasznú társaság
tagjaként tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi
önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint:
millió forint
Helyi önkormányzatok

Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház)
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház)
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház)
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház)
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Csodamalom Bábszínház)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház)
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház)
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház)

*

Működtetési
hozzájárulás

25,3
55,0
35,8
31,4
42,2
33,1
27,4
25,5
35,0

Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a Németek Magyarországi Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási előirányzat időarányos része
átcsoportosul az I. Országgyűlés fejezet 16. Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása cím 4. Németek
Magyarországi Országos Önkormányzata alcím előirányzatba.
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Helyi önkormányzatok

Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház)
Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház)
Összesen:
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Működtetési
hozzájárulás

31,9
44,7
387,3

c) Színházak pályázati támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

943,0 millió forint

E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján a helyi
önkormányzatok által fenntartott – az a) és b) pontban nem szereplő – színházak, illetve
az általuk támogatott szabadtéri színpadok, nemzetiségi színházak, valamint színházi
vállalkozások és alternatív műhelyek igényelhetik. Az e célra felosztható támogatási
összeg megoszlása a következő:
millió forint
Színházak pályázati támogatása

Szabadtéri színházak
Nemzetiségi színházak**
Színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek
Kiemelt alternatív színházi műhelyek
Alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek
Kiemelt alternatív tánc- és mozgásszínházi műhelyek
Alternatív színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek

290,0
102,0
109,0
160,0
55,0
90,0
137,0

Összesen:

943,0

Az elosztásról – a kultúráért felelős miniszter által kiírt pályázat alapján – kuratórium
dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg.

**

Amennyiben nemzetiségi színházak az érintett országos kisebbségi önkormányzatok fenntartásába kerülnek át,
úgy a támogatás időarányos része az érintett országos kisebbségi önkormányzatot illeti meg oly módon, hogy
azt a helyi önkormányzat átadja a részére.
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8. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai
I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ

1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1787,0 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG:

11 700 forint/fő

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés
megszervezéséhez, a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez.
Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
Közokt. tv.) 20–21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben
pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2006/2007. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 2007/2008. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve
becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja
meg a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát.
A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően használható fel.

2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége
ELŐIRÁNYZAT:

1690,9 millió forint

Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén
működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a 15–17. jogcímeken biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában.
A támogatás legalább 40%-a kizárólag a taneszköz- és felszerelés jegyzékben foglalt tárgyi
feltételek teljesítésével összefüggő beszerzésekre fordítható.
A támogatás legfeljebb 60%-a a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési,
működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható.
A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez
kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja.
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A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás
nem fordítható. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg
maximum 2%-a használható fel.
A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását
dokumentálni kell.

3. Pedagógiai szakszolgálat
ELŐIRÁNYZAT:

3426,2 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 020 000 forint/fő

A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti
a pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben – az e törvény 3. számú mellékletének
16.4.1. pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív
feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 16.4.2. és 16.4.3. pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével – közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és
szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2006/2007. tanévi nyitó (október 1-jei)
közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2007/2008. tanévi nyitó közoktatási statisztikai
becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai szakszolgálatot a
Közokt. tv. 33. §-ának (4)–(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. §-ának
(3) bekezdésében és 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg.
Kiegészítő pénzellátási és elszámolási szabályok:
1. A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-éig,
április 25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik.
2. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket
rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb okirattal kell alátámasztani.
3. Az 1–3. pont szerint igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal
azonos eljárás alapján, a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint
jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével
2007. december 31-ei zárónappal kell elszámolni, és az év végi – kötelezettségvállalással nem
terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend
szerint.
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4. A 1–3. pont alapján a támogatások következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványai a 2007/2008. tanév végéig használhatók fel jogszerűen, a 2008. évi zárszámadás
keretében történő elszámolási kötelezettséggel. A 2007/2008. tanév végét követően
2008. augusztus 31-éig dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vonatkozóan az
előirányzatok felhasználását.
5. Az I. 1. és a 3. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú
kistérségi társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján,
továbbá az a fenntartó is, amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a
szerinti intézményi társulás keretében biztosítja.

II. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES SZOCIÁLIS FELADATOKHOZ
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
ELŐIRÁNYZAT:

83 655,7 millió forint

A támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szoctv.) alapján rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában,
a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, a Szoctv. 55/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Szoctv. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott lakásfenntartási
támogatásban, és a Szoctv. 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek számára, valamint a Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében
szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett összegek, a Szoctv.
55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék
felszerelési költségei, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/B. §-a szerinti kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak részére megállapított rendszeres
szociális segély 90%-ának, valamint a Szoctv. 43/A. §-ának (1) bekezdése szerinti emelt
összegű ápolási díjra való jogosultság megállapítását megalapozó szakértői vélemény díjának
és a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 5.)
Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetére
szolgál. Az előirányzat igénybevétele az önkormányzatok által havonta kifizetett összegek,
közcélú munkavégzés esetén a közcélú munkát végző személyt megillető segély 90%-a
alapján, a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye és az időskorúak járadéka, a
bentlakásos szociális intézményben lakó és időskorúak járadékában részesülő személyek,
valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a részükre kifizetett ellátások 100%-a
alapján történik. Az előirányzatból szakértői vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. §-ának (5) bekezdésében meghatározott szakértői díj vehető igénybe. Közcélú munka keretében történő
foglalkoztatásra csak az esetben igényelhető ezen előirányzat terhére támogatás, ha az önkormányzat felhasználta a közcélú munka támogatása címén megillető előirányzatát.
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Megilleti továbbá a támogatás az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértő
módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek,
valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi
helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára.
Az előirányzatból a 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, az 1050/2005. (V. 21.) Korm.
határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére
felvett – és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott –
hitel kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik.

2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

15 120,0 millió forint

A támogatást a települési önkormányzat az általa – a Szoctv. 37/H. §-a (2) bekezdésének
megfelelően – szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti.
A támogatás a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra
fordítható. A támogatás összege foglalkoztatottanként 3700 forint mindazokra a napokra,
amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli.
A támogatás településenkénti éves összege 500 000 forint alapösszegből, valamint a rendszeres szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma
alapján számított kiegészítő összegből áll a következők szerint:
T = (RSZ + KC * 7,22) * 47 297 (forint)
ahol
T
RSZ

=
=

KC

=

7,22

=

47 297 =

a települési önkormányzatnak közcélú foglalkoztatásra járó támogatása,
a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek
2006. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,
a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 2005. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga,
a rendszeres szociális segélyezettek 2006. március, június és szeptember havi
országos adataiból számított létszámának a közcélú munkával foglalkoztatottak
2005. március, június és szeptember havi országos adataiból számított létszámához viszonyított arányszáma,
a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos
támogatás.

Az I. félévi felhasználás figyelembevételével 2007. augusztus 1-jével új előirányzat kerül
megállapításra.
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Azon önkormányzatoknál, ahol az első félévi felhasználás nem éri el a támogatás éves
összegének időarányos részét, az új előirányzatként megállapításra kerülő összeg a támogatás
éves összegének az időarányosan fel nem használt támogatás kétszeresével csökkentett
összege, amely azonban nem lehet kevesebb, mint a módosított előirányzat megállapításának
időpontjáig felhasznált összeg.
Az eredeti előirányzatokhoz képest történt előirányzat-csökkentések országos szinten
összesített összege a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet költségvetésében tartalékot képez, amelyből a települési önkormányzatok közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást igényelhetnek. A többlettámogatás igénylési szabályait a Kormány állapítja meg
2007. március 31-éig.
Az önkormányzatot így megillető új előirányzat éves felhasználásának elszámolása a
tárgyévben e jogcímen felmerült kiadások, valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások
elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti havi visszaigénylések alapján történik.

3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

331,4 millió forint

FAJLAGOS ÖSSZEG:

9400 forint/fő

A támogatást azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a
szociális továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez, amelyek szociális ellátást nyújtó
intézményt tartanak fenn. Az igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. §-ának (1) bekezdésében felsorolt munkakörben személyes gondoskodást végző és a személyes gondoskodást
végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet szerint továbbképzésre kötelezett személyek 2006. szeptember 1-jei
állapotnak megfelelő statisztikai állományi létszáma. A támogatás a továbbképzésen való
részvétel költségeire (részvételi díj, utazási-szállási költség), a továbbképzésen résztvevő
helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, a továbbképzési kötelezettségének eleget tett
személy jutalmazására, a szakvizsga és az erre felkészítő tanfolyamon való részvétel
költségeire fordítható.
A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel
összefüggő eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésről és a
szakvizsgáról kiadott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal
kell alátámasztani.
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Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe
vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolási szabályok szerint
és eljárási rendben. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványa 2008. július 31-éig használható fel jogszerűen, a 2008. évi zárszámadás
keretében történő elszámolási kötelezettséggel. A támogatás folyósítása negyedévenként, a
tárgynegyedév második hónapjának 25-éig történik.

III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA
ELŐIRÁNYZAT:

33 504,1 millió forint

A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a
következő normatívák alapján vehető igénybe.
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi
juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 920 172 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet [a továbbiakban: 28/1996.
(XI. 26.) BM rendelet] „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma”
melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza.
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi
juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG:

5 122 775 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet
„A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám
összesen” rovat adata szerint. A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő
illetményt tartalmazza.
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c) Illetménykiegészítéshez
FAJLAGOS ÖSSZEG:

91 000 forint/fő

A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton
túl a Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt.
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM
rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító
tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetménykiegészítéséhez – a 28/1996.
(XI. 26.) BM rendelet, „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma”
című mellékletének táblázata „Létszám összesen” rovatában – Budapest részére –
meghatározott létszám szerint.
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi
normatívákkal vehető igénybe:
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG:

4717 forint/m2

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a
használatbavételi engedélyben szereplő fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe
vett – fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület szerint.
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához
FAJLAGOS ÖSSZEG:

115 forint/km

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló
7/2006. (II. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (II. 10.) BM rendelet] mellékletében meghatározott és üzemeltetett tűzoltó technikai eszközök előző 3 évben (2003–
2005. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett
futásteljesítmény alapján. A számításnál nem vehető figyelembe a tűzoltásvezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által futott kilométerek száma, továbbá a térítéses
munkák kilométerei.
c) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 000 forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 7/2006. (II. 10.) BM rendelet mellékletében meghatározott különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal oltó
gépjármű, porral oltó gépjármű, magasból mentő gépjármű, műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer,
speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális konténerszállító jármű, por-hab kombi-
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nált oltójármű, tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító jármű,
légzőbázis, kamera, tűzoltó-csoport, tűzoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak).
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez
FAJLAGOS ÖSSZEG:

57 800 000 forint

A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat
veheti igénybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi
riasztási rendszer üzemeltetéséhez.
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 000 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati
tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 28/1996. (XI. 26.) BM
rendelet „A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovatának adata szerint.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről,
a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez.
A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján – a hivatásos
önkormányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2007. évi állami támogatása
mutatószám felméréséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató szerint – a
költségvetési évben vállalt kötelezettségek valamint jogszerűen elszámolt költségek
figyelembevételével történik. Az elszámolásnál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy
kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj ellenében végzett munkák bevételei és kiadásai.
Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe
vissza kell fizetni. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványa 2008. június 30-áig használható fel.
IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA
ELŐIRÁNYZAT:

19 300,0 millió forint

1. A támogatás igénylésének általános feltételei
1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik,
amelyek:
1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül:
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,
b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül
legalább egy feladat,
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c) további egy feladat, amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti
feladatok közül csak egyet vállalt a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 2. §-ának (1) bekezdés a)–q) pontjai szerinti feladatok közül választható,
1.1.2. esetében az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában:
a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések
együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy
b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét,
1.1.3. az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési
az 1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási feladat tekintetében,

körre

teljesítik

1.1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el,
1.1.5. ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.
1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha
az 1.1.1.–1.1.5. pontok szerinti feltételeket 2007. január 31-éig teljesítik. Amennyiben egy
feladat ellátása 2007. január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település 2007. január
31-ét követően vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a
feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos támogatásra
jogosult. A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási célú támogatást igényelhet,
amennyiben legkésőbb 2007. szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi
társulás átszervezésére kerül sor, új közoktatási célú intézményi társulás vagy többcélú
kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg működését.
1.3. Amennyiben a – legkésőbb 2007. január 31-éig megalakult – többcélú kistérségi
társulás 2007. január 31-éig nem teljesíti az 1.1.1.–1.1.5. pontok szerinti feltételeket, de
legkésőbb 2007. szeptember 1-jétől megfelel azoknak, úgy a 2.1. pont alapján 12 havi
támogatást, a 2.2.–2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhet.

2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei
2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

200 forint/fő,

+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település,
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501–1000 fő lakosságszámú település,
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1000 fő feletti lakosságszámú település,
de legalább 20 000 000 forint, és legfeljebb 45 000 000 forint társulásonként.
A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és
munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések
száma és lakosságszáma szerint illeti meg.
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A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási
szabályainak megfelelően –, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira, illetve a
Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint vállalt feladatok ellátásához használható fel azzal,
hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, szociális intézményi,
szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak abban az esetben fordíthatja, ha azokat az
e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően látja el.
2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat
A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével
biztosítja, hogy a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy
társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő
szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek.
Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról
– a többcélú kistérségi társulás,
– intézményi társulások, vagy
– a települési önkormányzatok önállóan
gondoskodnak.
Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után
támogatás nem igényelhető.
a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

100 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

80 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – óvodákba,
iskolák 1–8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után igényelhető a következők szerint:
aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek,
tanulók után, akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az intézmény helye (székhelye, telephelye stb.) szerinti településen van,
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ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás 50%-ának
megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb az előző pont szerint
bejáró gyermekek számával azonos számú gyermekek után igényelhető. E támogatás
szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az intézmény székhelyén
lakónak minősülnek,
b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

80 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A támogatást a többcélú kistérségi társulás vagy az intézményi társulás az utaztatott
gyermekek, tanulók után veheti igénybe, amennyiben iskolabusz működtetéséről
gondoskodik, vagy a gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak
minősül a menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele.
A támogatás igénylése és elszámolása a közoktatási intézmény vezetője által az
iskolabuszt – a lakóhely és az iskola között – igénybe vevő, rendszeresen utaztatott
gyermekek, tanulók számának tárgyév február 1-jei és október 1-jei állapotáról a
többcélú kistérségi társulás részére szolgáltatott adatok átlaga alapján történik.
A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek, tanulók
mellett kísérő utazzon.
c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9–13. évfolyamára
bejáró tanulók alapján járó támogatás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

40 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok
2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9–13. évfolyamára
bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől
különböző településen tagintézménye működik. Támogatás szempontjából bejáró
tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye)
nem az intézmény székhelye szerinti településen van.
d) Tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

70 000 forint/fő 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott
intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő
óvodába, iskola 1–4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban
az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti
feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által
fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy 2007. szeptember 1-jétől legfeljebb
1–6. évfolyammal működjön.
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e) Kistelepülési tagintézményi támogatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

30 000 forint/fő/év 2007. évre szeptember 1-jétől
december 31-éig időarányosan 4 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott
intézmény székhelyétől különböző, 1500 fő és az alatti községben tagintézményként
működő iskola 1–4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. A
támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a
Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után
tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy 2007. szeptember 1-jétől
a tagintézmény legfeljebb 1–6. évfolyammal működjön.
2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 000 forint/fő/év 2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő
felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

11 000 forint/fő/szakszolgálat/év
2007. évre 12 hónapra,
2008. évre időarányosan 8 hónapra számítva

A többcélú kistérségi társulás a támogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)–b), d)–f) és
h) pontjai szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának
megszervezése esetén azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra
vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési évek/tanévek során legalább az alábbi
gyakorisággal részesít ellátásban:
–
–
–
–

logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal,
nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2007. évben
legalább hat alkalommal,
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2006/2007. tanévben legalább
egy alkalommal,
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés
esetén a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8–9. §-ában meghatározott időkeretben.
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Nevelési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült
ellátottak után igényelhető.
A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az
általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy
önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény/intézmények útján, szakember
közös foglalkoztatásával.
A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti
feltételeknek megfelelő intézmények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a
pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.
2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

210 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

190 000 forint/fő

A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes
gondoskodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények
közül legalább egy intézmény társult formában történő fenntartását:
–
–
–
–

időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona,
időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza,
pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
hajléktalanok átmeneti szállása.

A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú
kistérségi társulás:
–
–

ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy
szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési
önkormányzat által külön-külön fenntartott intézményeket legkésőbb 2006. január
31-től intézményi társulás egy intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott
intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal működjön.

A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi
társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe,
kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően központi költségvetési vagy európai
uniós támogatással jött létre.
A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást.
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A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során
felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz,
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.
2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális
alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő
szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el:
–
–
–
–
–
–

családsegítés,
házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás,
nappali ellátás.

E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat
ellátásában részt vesznek, és
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő
önkormányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.2. pont szerinti feltételeknek.
a) Családsegítés
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

320 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

300 forint/fő

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott
feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

250 forint/fő

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a családsegítés feladatának ellátásáról.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a
többcélú kistérségi társulást.
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Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások
útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan
nem foglalkoztathatnak családsegítőt.
b) Házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

55 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

48 000 forint/fő

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott
feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

35 000 forint/fő

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi
segítségnyújtás feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg.
Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról intézményi társulások
útján gondoskodik, úgy az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok önállóan
nem foglalkoztathatnak gondozót.
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

26 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

22 000 forint/fő

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott
feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

11 000 forint/fő

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint
illeti meg.
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d) Közösségi ellátások
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 300 000 forint/szolgálat

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 000 000 forint/szolgálat

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott
feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 000 000 forint/szolgálat

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a közösségi
ellátások biztosításáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának
megfelelő feladatellátás esetén a szolgálat(ok) száma alapján illeti meg.
e) Támogató szolgálat
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 500 000 forint/szolgálat

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

3 000 000 forint/szolgálat

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott
feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 500 000 forint/szolgálat

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a támogató
szolgálat feladatának ellátásáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának megfelelő feladatellátás esetén a szolgálat(ok) száma alapján illeti meg.
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f) Nappali ellátás
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

90 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

64 000 forint/fő

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott
feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

30 000 forint/fő

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az időskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, valamint a fogyatékos
személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi szintű
biztosításáról.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti
meg.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok
ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz,
szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.
2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekvédelmi szakellátási feladatainak
támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

550 000 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 000 forint/fő

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség
területén valamennyi, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító alábbi intézmény társult
formában működjön:
– a helyettes szülői hálózat,
– a gyermekek átmeneti otthona,
– a családok átmeneti otthona.
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E társult intézményi ellátásnak a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott
szakmai szabályok szerinti biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik.
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül,
– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy
– a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról legkésőbb 2006. január
31-étől intézményi társulások gondoskodnak.
A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi
társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe,
kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően központi költségvetési vagy európai
uniós támogatással jött létre.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa megszervezett ellátásban részt vevő
intézményi ellátottak után illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az
intézményben ellátottak becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel,
elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített
éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során
felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz,
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.
2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 200 forint/fő

Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 050 forint/fő

A Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat
esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 forint/fő

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a
Kiegészítő szabályok 3.6. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként,
vagy szervező tevékenységével létrehozott, a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi
társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött
szerződés útján lát el:
– a gyermekjóléti szolgáltatás,
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint
– a gyermekek átmeneti gondozása.
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A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0–17 éves korcsoportba tartozó
lakosok száma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén
a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.
2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 300 000 forint/könyvtári szolgáltató hely

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári feladatainak
ellátáshoz. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános könyvtárral nem
rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő szabályok
4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát lehet
figyelembe venni.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi
programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható
fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel
rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a
könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg.
A támogatás a mozgókönyvtári feladat ellátásának sérelme nélkül felhasználható olyan
átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely
egyben közösségi színtérként is működhessen. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal
összefüggő kiadásokra fordítható.
2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

90 000 forint/költségvetési szervek száma alapján
számított mutatószám

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely az Ötv., az Áht, valamint a
Ber. szabályai alapján – a Kiegészítő szabályok 5. pontja szerinti feltételeknek megfelelően – gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról.
A többcélú kistérségi társulás biztosítja a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő
települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek,
önmaga és munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok, intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti
jellegű ellenőrzését.
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A többcélú kistérségi társulást a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő települési
önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás, intézményi társulás felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek 2007. január 31-ei száma alapján alaptámogatás illeti meg az alábbiak
szerint:
– az alaptámogatás valamennyi települési önkormányzat száma, és a többcélú kistérségi társulás és költségvetési szervei, továbbá a 3500 fő lakosságszám alatti
települési önkormányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, valamint
– a 3500 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok költségvetési szervei
közül legfeljebb a 3500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési szerveivel azonos számú költségvetési szerv után igényelhető.
Az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe a 3 500 fő lakosságszám alatti települési
önkormányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, amennyiben a többcélú kistérségi
társulás saját feladatellátásában gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.
A támogatás felhasználható a belső ellenőrzési feladat szervezése és ellátása során
felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz.
Kiegészítő szabályok:
1. Általános szabályok
1.1. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.2.–2.6. és 2.8. pontjai szerinti támogatások
közül kizárólag azokat igényelheti, amelyekhez tartozó feladatok ellátásában:
a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy
b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét.
1.2. A 2.2.–2.6. és 2.8. szerinti feladatok kizárólag attól a teljes hónaptól tekinthetők ellátottnak, amelytől a többcélú kistérségi társulás teljesíti a Kiegészítő szabályok 1.1. pontja
szerinti feltételeket.
1.3. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.1., 2.2.2., 2.3.–2.8. pontjai szerinti
támogatásokat – azok felhasználási szabályainak megfelelően – felhasználhatja az általa
vállalt azon feladatokhoz, amelyek ellátásához a 2.2.–2.8. pontok szerint normatív
támogatásban részesült. A többcélú kistérségi társulás a 2.2.1. pont szerinti támogatást
kizárólag az általa, valamint az intézményi társulás által fenntartott, Kiegészítő szabályok
2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő azon intézményekre fordíthatja, amelyek után
támogatásban részesült.
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1.4. Az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetében a támogatást az a többcélú
kistérségi társulás igényli, amely:
– a 2.2., 2.3., 2.4. c), 2.4. f) és 2.5. pontok szerinti feladatok esetében az ellátást
biztosító intézményt fenntartja, vagy amelynek tagja az intézményi társulás
székhely települése,
– a 2.4. a), 2.4. b) és 2.6. pontok szerinti feladatoknál e szolgáltatásokat a kistérségen
kívüli települések lakosai számára biztosítja,
– a 2.8. pont szerinti feladatellátást a kistérségen kívüli települési önkormányzatok
költségvetési szervei számára biztosítja.
1.5. Az egyes feladatok ellátásához igénybe vett támogatás elszámolása a normatív állami
hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján és feladatonként, a költségvetési évben jogszerűen
elszámolt kiadások és vállalt kötelezettségek figyelembevételével történik.
1.6. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait a 2006. január 1-jei állapot szerint, a települési
önkormányzatok közigazgatási státusát a 2006. október 21-ei állapot szerint kell
figyelembe venni.
1.7. Az e fejezet 2.3.–2.8. pontjai szerinti támogatások esetében a többcélú kistérségi
társulás egy tizedesre kerekített mutatószámok alapján részesül támogatásban.
2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati
támogatásokkal összefüggő szabályok

feladatok

ellátásához

kapcsolódó

2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás e pont szerinti
feltételeket teljesítő intézményt tart fenn igényelheti a 2.2.1. pont szerinti támogatásokat.
Azon önkormányzatokat, melyek önállóan tartják fenn intézményeiket, kizárólag abban az
esetben lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt
vevő tagjaként figyelembe venni, ha az intézmények teljesítik a Kiegészítő szabályok
2.1.1. a), illetve c) pontjai, és a Kiegészítő szabályok 2.1.2. a), illetve c) pontjai szerinti
feltételeket.
2.1.1. Az óvodákban
a) az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben
együttesen a 75%-át, a harmadik nevelési évben az 50%-át;
– a 2007/2008. nevelési évben indított valamennyi óvodai nevelési évben
együttesen a 75%-át;
b) amennyiben az óvoda fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat intézményi
társulásban gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt,
az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
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– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben
együttesen a 65%-át, a harmadik nevelési évben az 50%-át,
– a 2007/2008. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen
a 65%-át;
c) amennyiben az óvodát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat,
vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb
lakosságszámú önkormányzat, úgy az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben
együttesen a 75%-át, a harmadik nevelési évben az 50%-át,
– a 2007/2008. nevelési évben indított első óvodai nevelési évben a 100%-át,
a második és harmadik óvodai nevelési évben együttesen a 75%-át.
2.1.2. Az iskolákban
a) az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámának:
– a 2006/2007. tanévben indított 1–2. és 5–6. évfolyamokon együttesen a 75%-át, a
3–4. és 7–8. évfolyamokon együttesen az 50%-át
– a 2007/2008. tanévben 1–3. és 5–7. évfolyamokon együttesen a 75%-át, a 4. és
8. évfolyamokon az 50%-át;
b) amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat társulásban
gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, valamint az
oktatás egy ellátási helyen történik, az osztályok átlaglétszámának el kell érnie
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. tanévben 1–2. és 5–6. évfolyamokon együttesen a 65%-át, a 3–4.
és 7–8. évfolyamokon együttesen az 50%-át;
– a 2007/2008. tanévben 1–3. és 5–7. évfolyamokon együttesen a 65%-át, a 4. és
8. évfolyamokon az 50%-át;
c) amennyiben az iskolát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat,
vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb lakosságszámú önkormányzat, úgy az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. tanévben 1–2. és 5–6. évfolyamokon együttesen a 75%-át, a 3–4.
és 7–8. évfolyamokon együttesen az 50%-át;
– a 2007/2008. tanévben 5. évfolyamon a 100%-át, az 1–3. és 6–7. évfolyamokon együttesen a 75%-át, a 4. és 8. évfolyamokon az 50%-át.
d) amennyiben az iskola a többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes
iskolaként működik, úgy a 2007/2008. tanévben a 9–13. évfolyamokon az osztályok
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átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 100%-át.
2.1.3. Az átlaglétszám számításánál figyelmen kívül hagyhatóak azon intézmények,
amelyekben a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok,
osztályok vannak, és amely intézmények alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai
kisebbségi feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelhet
támogatást ezen intézmények után, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:
– az intézményt a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás tartja fenn,
– az átlaglétszám-számításnál a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására
szervezett önálló csoportok, osztályok létszámát és az önálló csoportok, tanulócsoportok számát figyelmen kívül hagyva az átlaglétszámok megfelelnek a fenti
– átlaglétszám számítására vonatkozó – szabályoknak,
– a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok,
osztályok átlaglétszámának – évfolyamoktól függetlenül – el kell érnie a
2006/2007., 2007/2008. nevelési években és tanévekben a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 43. §-ának (4) bekezdése
szerinti létszám 65%-át,
– amennyiben egy osztályban nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására
szervezett csoport van, amely eléri az előző bekezdés szerinti létszámot, úgy a
nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportot is
beleértve kell elérnie az osztály átlaglétszámának a Közokt. tv. 3. számú mellékletében meghatározott csoport, illetve osztály átlaglétszám 65%-át.
2.2. A Kiegészítő szabályok 2.1. pont szerinti feltételeket nem teljesítő óvodákat és
általános iskolákat fenntartó intézményi társulásban tag önkormányzatokat az ebben a
pontban meghatározott esetekben – az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez –
a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő
tagjaként figyelembe lehet venni. Ezen intézményekbe járó gyermekek, tanulók után
azonban a közoktatási feladatra támogatás nem igényelhető.
2.2.1. Ha az óvoda fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás
gondoskodik, úgy az óvodai csoportok átlaglétszáma két fővel lehet kevesebb a
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben
együttesen a 75%-ánál,
– a 2007/2008. nevelési évben indított valamennyi óvodai nevelési évben
a 75%-ánál.
2.2.2. Ha az általános iskola fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi
társulás gondoskodik, úgy az általános iskolákban az osztályok átlaglétszáma két fővel
lehet kevesebb a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály
átlaglétszámnak:
– a 2006/2007. tanévben indított 1–2. és 5–6. évfolyamon együttesen a 75%-ánál,
– a 2007/2008. tanévben indított 1–3. és 5–7. évfolyamon együttesen a 75%-ánál.
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2.2.3. Ha az óvoda, iskola fenntartásáról legalább 3 települési önkormányzat társulásban
gondoskodik:
– a 2006/2007. és 2007/2008. nevelési években az óvodai csoportok és az általános
iskola 1–4. évfolyam esetén az osztályok átlaglétszáma együttesen eléri legalább a
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport/osztály átlaglétszámnak az 50%-át,
– amennyiben az 5–8. évfolyamon az oktatás egy ellátási helyen történik, úgy a
2006/2007 és 2007/2008 tanévekben az 5–8. évfolyam esetén az osztályok átlaglétszáma együttesen eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak az 50%-át.
2.3. Az átlaglétszám számításának szabályai:
2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény
tekintendő egy intézménynek.
2.3.2. A gyerekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete
II. rész 3. pontjában foglalt előírásokat is figyelembe kell venni.
2.3.3. Az átlaglétszámot összevont óvodai csoport esetén az összevont óvodai csoportra,
általános iskola 1–4. évfolyamán az összevont osztályra vonatkozóan kell teljesíteni.
2.3.4. Az 5–8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás
szempontjából nem elismerhető.
2.3.5. A gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott csoportokat, osztályokat
az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
2.3.6. Azon települési önkormányzat, melynek területén – önkormányzati fenntartásban –
nem működik közoktatási intézmény, vagy intézményegység, az átlaglétszám-számítás és
a támogatás szempontjából legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehető
figyelembe.
2.3.7. Az összevont óvodai csoportok és iskolai tanulócsoportok esetében az átlaglétszámot a következők szerint kell számítani: Az összevont csoport és tanulócsoport
esetében az összevont nevelési éveket és tanéveket érintő csoportokra, osztályokra
vonatkozó átlaglétszámok – az egyes csoportokba/osztályokba járó gyermekek számával
súlyozott – átlagát szükséges kiszámítani. Az összevont csoportba járó/tanulócsoportban
tanuló gyermekek, tanulók számának el kell érnie az így kiszámított átlagot.
2.4. A közoktatási intézményi feladat az egyes települések tekintetében akkor tekinthető
ellátottnak, ha a településen található valamennyi – önkormányzat, intézményi társulás
vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásában levő – közoktatási intézmény teljesíti a
Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti átlaglétszám-feltételeket.
2.5. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások kizárólag az
olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá OM azonosítóval
rendelkezik, a közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentkezett és nyilvántar-
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tásba vették. Az intézményi társulások esetében további feltétel az érintett nevelési–oktatási
intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján
közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös meghatározása.
2.6. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások igénybevétele és
az elszámolás a nevelési–oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási statisztikai adatokra
és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó okmányokra épül.
2.7. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások a tanulói
jogviszony szünetelése esetén nem igényelhetők.
2.8. A közoktatási intézményi feladat esetében az átlaglétszám számítása és a feladat
ellátásához kapcsolódó támogatások megállapítása – az iskolabusszal utaztatott gyermekek,
tanulók számának és az ehhez kapcsolódó támogatás meghatározásának kivételével – a
tervezésnél a többcélú kistérségi társulás által közölt tényleges – a tárgyévet megelőző év
október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévi
becsült, tanévi nyitó létszámokból központilag kiszámított mutatószámok alapján történik.
Az elszámoltatás is a költségvetési éven belüli tanévváltáshoz igazodóan, az ellátott,
oktatott 2006/2007. tanévi nyitó létszám 8/12 részének és a 2007/2008. tanévi nyitó létszám
4/12 részének intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén figyelembe
vett éves, jogcímenként összesített átlaga alapján történik.
2.9. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés,
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és fejlesztő felkészítés esetében
az ellátottak után igényelt támogatás elszámolása az következők szerint történik: az
ellátottak száma egyenlő a naptári évre felösszesített heti ellátotti létszám ellátási hetek
számával osztott átlaglétszáma.
3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő
szabályok
3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási
feladatok ellátását biztosíthatja:
–

intézményfenntartóként,

–

szervező tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti –
intézményi társulások útján, melyek:
= lakosságszáma a családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás alapszolgáltatási feladatok esetében legalább 3000 fő. Amennyiben ez azért nem
teljesíthető, mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 3000 főt, úgy közvetlenül a
többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania,
= a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és közösségi ellátások, mint alapszolgáltatási feladatok esetében megfelelnek a Szoctv.-ben
előírt feladatszervezési előírásoknak,
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= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását
nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel,
– a Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés útján, továbbá
– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely
településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján.
3.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásáról – külön megállapodás keretében – a többcélú kistérségi
társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye
útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt
rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi társulással külön
megállapodást kötő önkormányzat vagy intézményének működési engedélye legalább
további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a
települések lakosságszámának együttesen legalább 3000 főnek kell lennie. További feltétel,
hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás
a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott szociális alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó
működési engedéllyel.
3.3. A 2.4. b) pont szerinti házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a házi
segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak
számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 251-gyel. Egy ellátott
naponta csak egyszer vehető figyelembe.
3.4. A 2.4. c) pont szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az ellátottak
számának meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel,
elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának alapulvételével, a nyilvántartásban részt vevők száma osztva 365-tel. Amennyiben egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe.
3.5. A 2.4. f) pont szerinti nappali ellátás esetén az ellátottak számának meghatározása
(idősek klubja, fogyatékosok nappali intézménye, pszichiátriai és szenvedélybetegek
nappali intézménye): tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 251-gyel, elszámolásnál az ellátottak gondozási naplója (esemény-, illetve látogatási napló) alapján
naponta összesített tagok számának – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő
intézmények a 6, illetve 7 nap – alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva
251-gyel. A hozzájárulás az éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám
erejéig vehető figyelembe. A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben
(nappali melegedő) az elszámolás alapja a külön jogszabályban meghatározott látogatási
napló alapján számított létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben
szereplő férőhelyszám háromszorosánál.
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3.6. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási
feladatok ellátásáról gondoskodhat:
– intézményfenntartóként,
– szervező tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott
intézményi társulások útján, melyek:
= lakosságszáma legalább 5000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető,
mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok
együttes lakosságszáma nem éri el az 5000 főt, úgy közvetlenül a többcélú
kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania,
= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását
nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel,
– a Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött szerződés útján, továbbá
– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján.
3.7. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról – külön
megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú
kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat
ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy
intézményének működési engedélye legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen legalább
5000 főnek kell lennie. További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik,
melyek területén a többcélú kistérségi társulás a gyermekjóléti alapellátás(ok) biztosításáról
– külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott gyermekjóléti alapellátás(ok) ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel.
3.8. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.5. pont szerinti gyermekvédelmi
szakellátási feladatról a feltételeknek megfelelően gondoskodik és a feladat ellátásához
e fejezet szerint normatív támogatásban részesül, úgy a 2.6. pont szerinti gyermekek átmeneti gondozása alapellátási feladatra támogatás nem igényelhető.
3.9. A 2.3. és 2.5. pont szerinti feladatoknál az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel,
elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített
éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
3.10. Gondozási nap: egy gondozott egynapi intézményi gondozása (különféle ápoló-,
gondozóotthoni intézményi, átmeneti és nappali szociális intézményi ellátás, valamint az
otthont nyújtó ellátásban részesülők ellátása), amely az intézményben történő felvétellel
kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenes távollévők – kórházi
ápolás, szabadság – is beszámítanak a gondozási napokba. Az intézményi jogviszony – a
kórházi és az otthont nyújtó ellátást kivéve – egyévi folyamatos távollét esetén megszűnik.
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3.11. A 2.3.–2.6. pontokban szereplő feladatok után abban az esetben igényelhető a 2.3.–
2.6. pontok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt feltételeket teljesítő szolgáltató legkésőbb 2007. január 31-én rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm.
rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos működési engedéllyel.
Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat ellátásához szükséges működési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület bővül,
úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után időarányos
támogatás igényelhető. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a működési
engedély hatálybalépését követő hónap első napja.
A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének további
feltétele, hogy a feladatot ellátó intézmény(ek) működési engedélye(i) legalább a Kiegészítő szabályok 1.1. pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek).
3.12. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.3.–2.6. pontokban foglalt feladatok
ellátását a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás útján biztosítja, úgy a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes, és a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell.
4. A mozgókönyvtári feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefüggő szabályok
A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelheti a támogatást, ha legalább négy,
nyilvános könyvtárral nem rendelkező – könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító –
települési önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat:
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános
könyvtártól vagy a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a
könyvtári szolgáltatásokat. A többcélú kistérségi társulás szerződést köt a
szolgáltatóval.
– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok (vagy a többcélú kistérségi
társulás) könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodik, amelyekben a
szolgáltató által kiszállított könyvtári állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök
biztonságos tárolása megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások
fogadhatók.
– A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz
szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a
könyvtári szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a
dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről.
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5. A belső ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefüggő szabályok
5.1. A többcélú kistérségi társulás a belső ellenőrzési feladat ellátásáról
– saját feladatellátás esetén intézményfenntartással, vagy munkaszervezeti feladatellátás keretében (önálló munkaszervezetében, vagy a munkaszervezet feladatával
megbízott önkormányzati hivatal szervezeti egységében), illetve külső erőforrás
bevonásával,
– intézményi társulás(ok) útján
gondoskodik.
5.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a belső ellenőrzés biztosításáról intézményi
társulások útján gondoskodik, úgy az egyes intézményi társulásban legalább hét települési
önkormányzatnak részt kell vennie. A többcélú kistérségi társulás az intézményi társulások
szakmai munkáját az ellenőrzési programok készítésére, az ellenőrzés lebonyolítására,
realizálására vonatkozó belső ellenőrzési módszertan összehangolásával segíti.
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9. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

Millió forintban
JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

ALAP
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

LXIII. MUNKAERÕPIACI ALAP
1
1

6
7
7
8
1
2
9
10
4
5

1
2
3
28
29
31

4 300,0
52 000,0
381,7
20 017,0
1 437,7
237,5
4 295,2
5 430,4
1 959,3
1 130,0
1 500,0
2 182,3
200,0
1 319,3
1 529,1
563,7
195 290,0
89 110,0
11 330,0
660,0
3 869,5
710,0
13 220,0
30,0
32 620,0

2006/160. szám

11
12
13
14
15
18
19
20
22
23
24
26

49 852,5
25 717,3
101 760,0
1,0
7 000,0

MAGYAR KÖZLÖNY

2
3
4
5
6

Aktív foglalkoztatási eszközök
Foglalkoztatási és képzési támogatások
Szakképzési és felnõttképzési célú kifizetések
Passzív ellátások
Jövedelempótló támogatás
Bérgarancia kifizetések
Rehabilitációs célú kifizetések
Munkahelyteremtõ támogatás
Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásának támogatása
Az alapkezelõnek átadott pénzeszköz
Állami Foglalkoztatási Szolgálat mûködése és fejlesztése
Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak átadott pénzeszköz
Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program
Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete
Átadás EU társfinanszírozásra
Foglalkoztathatóság
Alkalmazkodóképesség
Országos Munkabiztonsági és Munkavédelmi Felügyelõségnek
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás
Közmunka céljára pénzeszköz átadás
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás
Non-profit szektorbeli munkavállalás támogatása
HEFOP intézkedés elõfinanszírozása
Társadalmi párbeszéd programok
Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás
Munkaadói járulék
Munkavállalói járulék
Vállalkozói járulék
Egyéb bevétel
Területi egyéb bevétel
Központi egyéb bevétel
Szakképzési és felnõttképzési egyéb bevétel
Rehabilitációs hozzájárulás
Rehabilitációs célú munkahelyteremtõ támogatás törlesztése
Szakképzési hozzájárulás

33
34
35
1
2
36
1
37
39

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

ALAP
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bérgarancia támogatás törlesztése
Egyéb költségvetési befizetés
Járulékkedvezmény visszatérítés
Normatív járulékkedvezmény visszatérítés
Ötven év felettiek járulékkedvezménye
Vállalkozók pénzügyi ellátása és támogatása
Vállalkozói járadék
Tranzakciós díj
HEFOP intézkedés elõfinanszírozásának megtérítése

Bevétel

Támogatás

960,0
61 309,5
2 000,0
1 000,0
1 000,0
205,5
529,5
Összesen:

348 329,0

348 329,0

1
2
4
2
5

Önkéntes befizetések, adományok
Költségvetési támogatás
Adomány-kiegészítés
SzJA 1%-a
Alapból nyújtott támogatás
Egyéb támogatások
Alapkezelõ mûködési költségei

0,1
910,0
90,0
950,1
50,0
Összesen:

1 000,1

1 000,1

MAGYAR KÖZLÖNY

LXV. SZÜLÕFÖLD ALAP
1
2

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1
1
2
2
3
1
4
1

6 900,0
100,0
200,0
2 287,0
50,0
2 569,6
900,0
104,0

12951

5
6
7

Kis- és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének elõkészítése
Kis- és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének elõkészítése
Püspökszilágyi RHFT beruházásai
Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítése, felújítása
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bõvítése
Nukleáris létesítmények leszerelésének elõkészítése
Paksi Atomerõmû leszerelésének elõkészítése
Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai
Társadalmi ellenõrzési és információs társulások támogatása
Alapkezelõnek mûködési célra

8
1
9
10
11

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

ALAP
Kiemelt elõirányzat neve

Nukleáris létesítmények befizetései
Paksi Atomerõmû Rt.
Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
Költségvetési támogatás
Egyéb bevételek

1

Bevétel

A Központi Nukleáris Alap függõ, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei
Betétállomány változása

13 110,6

29 083,7

15 973,1

15 973,1
Összesen:

29 083,7

29 083,7

MAGYAR KÖZLÖNY

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Támogatás

22 827,5
6,5
6 248,7
1,0
1–11. cím összesen:

50

2007. évi elõirányzat
Kiadás

12952

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megõrzésének, terjesztésének támogatása
Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
Mûvészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések
Kulturával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
Épített örökség, építõmûvészet támogatása
Kulturateremtõ-, közvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása
Szakmai díjazásához való hozzájárulás
Nemzetközi tagdíjak
Mûködési kiadások
Kulturális járulék
Egyéb bevételek

2 702,7
1 382,6
2 095,6
285,1
46,2
477,7
785,9
7,7
1,5
830,0

Összesen:

8 615,0

8 500,0
115,0
8 615,0

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
Rendszeres befizetés
Költségvetési támogatás
Mûködési kiadások

6,0
79,0
85,0
Összesen:

85,0

85,0

2006/160. szám

1
3
6

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

ALAP
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP
Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttmûködésben megvalósuló innováció támogatása
Kutatás-fejlesztést és innovációt támogató EU társfinanszírozású programok hazai támogatása
A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása
A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása
Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának
Alapkezelõnek átadott pénzeszköz
Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés
Innovációs járulék
Költségvetési támogatás
Visszterhes támogatások törlesztései
Egyéb bevétel
Összesen:

30 151,9
7 081,7
2 200,0
489,5
87,0
50,0
1 370,5
100,0
20 390,5
20 548,4
416,7
175,0
41 530,6

41 530,6

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
3
4
5
6
7
8
19
20
21
22

Támogatás

2006/160. szám

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

12953

12954

10. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

Az elkülönített állami pénzalapok összevont mérlege
Millió forintban

2007. évi elĘirányzat

Megnevezés

LXIII. MUNKAERėPIACI ALAP

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI
ALAP
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
INNOVÁCIÓS ALAP
Összesen

BEVÉTELEK

EGYENLEG

348 329,0

348 329,0

0,0

1 000,1

1 000,1

1 000,0

0,0

13 110,6

29 083,7

6 248,7

15 973,1

8 615,0

8 615,0

85,0

85,0

79,0

0,0

41 530,6

41 530,6

20 548,4

0,0

412 670,3

428 643,4

27 876,1

15 973,1

0,0

MAGYAR KÖZLÖNY

LXV. SZÜLėFÖLD ALAP

KIADÁSOK

BevételbĘl
költségvetési
támogatás

2006/160. szám

Millió forintban
JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

2006/160. szám

11. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1
1
2

3
2
5
9
1
3
4
5
10
5
6
3
4
5
6
7
3
8
2
1
1
2
3
4
2
6
4
4

3

241 027,4
18 870,1
1 156,3
2 200,0
2 100,0
14 684,4
14 929,9
634,1
704,4
600,0
7 000,0
30 970,8
297 495,0
143 666,2
17 000,0
7 500,0
286 384,8

1 457 763,1
580 069,3
309 565,1
150,0
188 468,8

5 560,0
472,6

12955

2
3

1 476 051,6

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
3

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
Biztosítotti nyugdíjjárulék
Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék
Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék
Magánnyugdíjpénztárak átutalásai
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Megállapodás alapján fizetõk járulékai
Közteherjegy után befolyt járulék
Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátásainak kiadásaihoz hozzájárulás
Honvédelmi Minisztérium fejezettõl
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezettõl
Pénzügyminisztérium fejezettõl
Miniszterelnökség fejezettõl
MPA által START kártya kiegészítés
Késedelmi pótlék, bírság
Központi költségvetési hozzájárulások
GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben részesülõk utáni központi költségvetési
Magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti járulék-kiesés pótlására költségvetési támogatás
Központi költségvetésben tervezett pénzeszköz-átadás
Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átvett pénzeszköz
Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek
Nyugellátások fedezetére az E. Alaptól átvett pénzeszköz
Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
Nyugellátások
Öregségi nyugdíj
Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj
Hozzátartozói nyugellátás
Egyösszegû méltányossági kifizetések
Egyszeri segély
Tizenharmadik havi nyugdíj
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
Postaköltség
Egyéb kiadások
Vagyongazdálkodás

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

1

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
Járuléktartozás fejében átvett vagyon
Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.)

1
2

1
1

2
1
3
2
1
1
2
3

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok
Központi hivatali szerv
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kamatfizetések
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Kölcsönök
Igazgatási szervek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

Támogatás

10,0

2 542 078,9 2 562 985,0

3 819,5
1 643,1
1 583,3
490,3
2 589,0
50,0
80,0
300,0
370,0
17 086,6
56,9
11 229,5
3 505,6
2 408,4

LXXI. fejezet összesen:

2 564 685,0 2 564 685,0

KIADÁSI FÕÖSSZEG:

2 564 685,0

BEVÉTELI FÕÖSSZEG:

2 564 685,0

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE :

0,0

20 906,1

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
3
5
6

Bevétel

12,0
18,0
1–3. cím összesen:

5

2007. évi elõirányzat
Kiadás

12956

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

2006/160. szám

Millió forintban
JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

2006/160. szám

12. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1
1
2
1
3

4
1
2
5
6
1
2
6
8
7
1
2
3
7
1
2
8

11
12

465 384,0
3 250,0
20,0
24 570,0
740,5
300,0
88 387,0
23 087,0
6 023,0
1 400,0
3 700,0
288 905,0
75 250,0
726,4
4 556,0
2 135,0
1 000,0
45 000,0
180,0
150,0
122,0
23 353,0

12957

1
2

578 420,0

MAGYAR KÖZLÖNY

1
2
4
5
10

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Egészségügyi szolgáltatási járulék és baleseti járulék
Megállapodás alapján fizetõk járulékai
Munkáltatói táppénz hozzájárulás
Közteherjegy után befolyt járulék
MPA által Start kártya kiegészítés
Egészségügyi hozzájárulás
Tételes egészségügyi hozzájárulás
Százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás
Késedelmi pótlék, bírság
Központi költségvetési hozzájárulások
Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
Központi költségvetésbõl járulék címen átvett pénzeszköz
GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi költségvetésbõl
Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek
Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
Szerzõdések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések
Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek
Nemzetközi egyezménybõl eredõ ellátások megtérítése
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése
Vizitdíj, kórházi napidíj bevétel

Jogcímszám

2
2
1
2
1
2
3
3
1
4
4
5
6
3
1
2
3
4
5
8
9
11
13
15
17
18
20
2
3
4
1
2
4
5
5
1
2
3

1
2
3
4
4

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai
Terhességi-gyermekágyi segély
Táppénz
Táppénz
Gyermekápolási táppénz
Baleseti táppénz
Betegséggel kapcsolatos segélyek
Külföldi gyógykezelés
Egyszeri segély
Kártérítési járadék
Baleseti járadék
Gyermekgondozási díj
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelõzõ ellátás
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Védõnõi szolgáltatás, anya-, gyermek és ifjúságvédelem
Fogászati ellátás
Gondozóintézeti gondozás
Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás
Mûvesekezelés
Otthoni szakápolás
Mûködési költségelõleg
Célelõirányzatok
Mentés
Laboratóriumi ellátás
Összevont szakellátás
Céltartalék
Gyógyfürdõ és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
Anyatej-ellátás
Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatás kiadásai
Speciális beszerzésû gyógyszerkiadás
Gyógyszertámogatás kiadásai tartalék
Méltányossági gyógyszertámogatás kiadása
Gyógyászati segédeszköz támogatás
Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás
Utazási költségtérítés
Nemzetközi egyezménybõl eredõ és külföldön történõ ellátások kiadásai
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Külföldi sürgõsségi gyógykezelés
Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

2007. évi elõirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

32 104,0
96 883,9
3 426,6
7 388,3
750,0
450,0
1 246,0
8 274,0
75 250,0

61 188,8
19 000,0
19 856,1
9 420,5
6 280,0
20 651,1
3 670,4
350,0
2 116,1
18 851,5
19 615,4
509 480,1
23 353,0
5 800,0
300,0
287 000,0
18 100,0
54 884,0
4 200,0
3 000,0
150,0
31 850,0
7 020,0
2 500,0
500,0
300,0

2006/160. szám

6
7

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

MAGYAR KÖZLÖNY

1

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

12958

JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

Jogcímszám

KiElõir.emelt
csop.elõir.szám
szám

1
2
3
4
5

JogCím- Alcím- címnév
név csop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

FEJEZET
Kiemelt elõirányzat neve

Kifizetõhelyeket megilletõ költségtérítés
Postaköltség
Egyéb kiadások
Orvosspecifikus vények
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése
Vagyongazdálkodás
Ellátások fedezésére szolgáló vagyongazdálkodási költségvetés
Járuléktartozás fejében átvett vagyon
Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás, stb.)

3
1
1
2

1–3. cím összesen:
5
1
1
2
3
5
6
3
2
1
1
2
3
3
18
1
1
2
3
2
1
7

Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésû elõirányzatok
Központi hivatali szerv
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások
Kamatfizetések
Kölcsönök
Igazgatási szervek
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Központi kezelésû elõirányzatok
Egészségbiztosítási informatikai rendszerek fejlesztése
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Intézményi beruházási kiadások
Nyugellátások fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz

Bevétel

Támogatás

1 420,3
820,0
607,8
300,0
250,0

6,0
16,0

5,8
145,5

1 358 629,9 1 636 810,2
15 131,7
412,4
9 519,4
3 017,2
2 172,5
175,0
120,0
540,0
2 163,7
523,7
361,2
25,8
2 300,4
2 000,0

MAGYAR KÖZLÖNY

1

2007. évi elõirányzat
Kiadás
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JogCím- Alcím- címszám szám csop.szám

840,0
260,0
500,0
400,0
286 384,8

LXXII. fejezet összesen:

1 665 246,2 1 637 746,3

KIADÁSI FÕÖSSZEG:

1 665 246,2

BEVÉTELI FÕÖSSZEG:

1 637 746,3

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE:

-27 499,9

19 295,4

12959
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13. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének mérlege
Millió forintban

2007. évi
elĘirányzat

BEVÉTELEK

ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK
Társadalombiztosítási járulékbevételek

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK KIADÁSAI
2 054 471,6

Egyéb járulékok és hozzájárulások

726 437,8
64 733,3

Egészségügyi hozzájárulás

111 474,0

Késedelmi pótlék, bírság

13 023,0

Garancia és hozzájárulás az alapok kiadásaihoz

Nyugellátások
Öregségi nyugdíj
Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

580 069,3

Hozzátartozói nyugellátás

309 565,1

Tizenharmadik havi nyugdíj és egyszeri segély

188 618,8

Nyugellátások összesen:

778 037,0

Központi költségvetési hozzájárulások

80 350,0

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

Egyéb bevételek

84 722,4

Természetbeni ellátások

Összesen:
VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI
TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI

2 636,1

225 772,8
1 129 437,0

Egyéb kiadások

161,3

9 430,7
Összesen:

VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI

2 536 016,3

3 900 656,8
52,0

286 384,8

TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI

42 837,6

BEVÉTELI FėÖSSZEG:

4 202 431,3

ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTADÁS

286 384,8

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK HIÁNYA:

27 499,9

KIADÁSI FėÖSSZEG:

4 229 931,2

2006/160. szám

ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL

3 913 249,1

1 457 763,1

MAGYAR KÖZLÖNY

Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok

2007. évi
elĘirányzat

KIADÁSOK
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Házastársi pótlék (21. cím, 2. alcím, 9. jogcím-csoport)
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély)
(21. cím, 2. alcím, 13. jogcím-csoport)
Távfűtési-díj támogatás (21. cím, 2. alcím, 14. jogcím-csoport)
Közgyógyellátás (21. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI,
TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS
KÖLTSÉGEI fejezet
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP fejezetben
Passzív ellátások (3. cím)
Jövedelempótló támogatás (4. cím)
Bérgarancia kifizetések (5. cím)
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (12. cím)
Normatív járulékkedvezmény visszatérítés (35. cím, 1. alcím)
Vállalkozói járadék (36. cím, 1. alcím)
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 2. jogcím-csoport)
Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport)
Tizenharmadik havi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 6. jogcím-csoport)
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)
Külföldi gyógykezelés (2. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 1. jogcím)
Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport)
Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport)
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport)
Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport)
Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai (2. cím, 3. alcím,
7. jogcím-csoport)
Egészségbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)
Nyugellátások fedezetére a Ny. Alapnak átadott pénzeszköz (7. cím)
2. Amennyiben e törvénynek az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások
felhasználása érdekében, illetve ezen támogatások folyósításának elmaradása
esetén életbe lépő átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben
foglalt lehetőségek kimerültek, az eredeti támogatási előirányzat 45%-ával,
e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető:
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
Államreform Operatív Program (9. cím, 7. alcím, 1. jogcím-csoport, 1. jogcím)
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (9. cím, 7. alcím, 1. jogcím-csoport, 2. jogcím)

2006/160 . szám

MAGYAR KÖZLÖNY

12961

14. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

Az 1. számú mellékletben az alábbi címrendi helyeken, illetve azok alatt szereplő
előirányzatok teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól
1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:
I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezetben
Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire (10. cím, 1. alcím)
Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire (11. cím, 1. alcím)
Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire (12. cím, 1. alcím)
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezetben
Normatív hozzájárulások (1. cím)
Normatív, kötött felhasználású támogatások (5. cím)
Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal
építésének támogatása (9. cím)
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás és csángó magyarok támogatása
(9. cím, 4. alcím, 2. jogcím-csoport)
Különféle személyi kifizetések (20. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Lakástámogatások (14. cím)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Állat- és növénykártalanítás (10. cím, 6. alcím)
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group)
(8. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezetben
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 1. alcím,
3. jogcím-csoport)
Jogi segítségnyújtás (20. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport)
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (21. cím, 1. alcím)
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése (10. cím, 2. alcím,
38. jogcím-csoport)
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezetben
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás (11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (11. cím, 39. alcím, 6. jogcím-csoport)
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Kárrendezési célelőirányzat (12. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) (14. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport)
Egyéb vállalati támogatások (14. cím, 2. alcím)
Fogyasztói árkiegészítés (15. cím)
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása (16. cím, 1. alcím)
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Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése (16. cím, 2. alcím)
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (17. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport)
Szanálással kapcsolatos kiadások (17. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (17. cím, 1. alcím, 6. jogcím-csoport)
Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség
(17. cím, 1. alcím, 9. jogcím-csoport)
Egyéb vegyes kiadások (17. cím, 1. alcím, 11. jogcím-csoport)
1% SZJA közcélú felhasználása (17. cím, 1. alcím, 12. jogcím-csoport)
MEHIB Zrt. behajtási jutaléka (17. cím, 1. alcím, 19. jogcím-csoport)
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (17. cím, 1. alcím, 21. jogcímcsoport)
Államadósság Kezelő Központ Zrt. szakértői díja (17. cím, 1. alcím, 25. jogcím-csoport)
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (18. cím)
Pénzbeli kárpótlás (24. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás (24. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)
Nemzetközi elszámolások kiadásai (28. cím)
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (29. cím)
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás (16. cím, 38.
alcím, 1. jogcím-csoport)
Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása (16. cím, 38. alcím, 3. jogcímcsoport)
Otthonteremtési támogatás (16. cím, 46. alcím, 1. jogcím-csoport)
Gyermektartásdíjak megelőlegezése (16. cím, 46. alcím, 3. jogcím-csoport)
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (16. cím, 46. alcím, 5. jogcím-csoport)
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (16. cím, 46. alcím,
7. jogcím-csoport)
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása (16. cím, 48. alcím,
1. jogcím-csoport)
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (16. cím, 48. alcím, 3. jogcím-csoport)
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (16. cím,
54. alcím, 7. jogcím-csoport)
Családi pótlék (20. cím, 1. alcím)
Anyasági támogatás (20. cím, 2. alcím)
Gyermekgondozási segély (20. cím, 3. alcím)
Gyermekgondozási díj (20. cím, 4. alcím)
Gyermeknevelési támogatás (20. cím, 5. alcím)
Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése (20. cím, 6. alcím)
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások (20. cím, 7. alcím)
Életkezdési támogatás (20. cím, 8. alcím)
Rokkantsági járadék (21. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Megváltozott munkaképességűek járadéka (21. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)
Egészségkárosodási járadék (21. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport)
Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése
(21. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport)
Mezőgazdasági járadék (21. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka (21. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport)
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (21. cím, 2. alcím, 8. jogcím-csoport)
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XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet
Regionális Operatív Program (ROP) (13. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
Nyugat-dunántúli Operatív Program (13. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
Közép-dunántúli Operatív Program (13. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
Dél-dunántúli Operatív Program (13. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport)
Dél-alföldi Operatív Program (13. cím, 3. alcím, 4. jogcím-csoport)
Észak-alföldi Operatív Program (13. cím, 3. alcím, 5. jogcím-csoport)
Észak-magyarországi Operatív Program (13. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport)
Közép-magyarországi Operatív Program (13. cím, 3. alcím, 7. jogcím-csoport)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) (11. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) (26. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) (26. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek (26. cím, 2. alcím)
Közlekedés Operatív Program (26. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
Gazdaságfejlesztés Operatív Program (26. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) (11. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek (11. cím, 2. alcím)
Környezet és energia Operatív Program (11. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezetben
GVOP Technikai segítségnyújtás (2. cím, 1. alcím, 2. jogcím-csoport)
KIOP Technikai segítségnyújtás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport)
ROP Technikai segítségnyújtás (2. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport)
HEFOP Technikai segítségnyújtás (2. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
KTK technikai segítségnyújtás (2. cím, 1. alcím, 6. jogcím-csoport)
Végrehajtás Operatív Program (2. cím, 4. alcím, 1. jogcím-csoport)
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fejezetben
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) (12. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program OKM intézkedés (12. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) (11. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program EüM intézkedés (11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport)
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) (17. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program SZMM intézkedés (17. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
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3. Amennyiben e törvénynek az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások
felhasználása érdekében, illetve ezen támogatások folyósításának elmaradása
esetén életbe lépő átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben
foglalt lehetőségek kimerültek, az eredeti támogatási előirányzat 15%-ával,
e fölött a Kormány döntése alapján túlléphető:
X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezetben
OLAF Európai Uniós pályázatok (11. cím, 4. alcím, 2. jogcím-csoport)
XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (12. cím, 10. alcím)
INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai (13. cím, 2. alcím)
Európai Területi Együttműködés (13. cím, 4. alcím)
INTERACT 2007-2013 (13. cím, 5. alcím)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (10. cím, 3. alcím)
Méhészeti Nemzeti Program (10. cím, 4. alcím, 6. jogcím-csoport)
Igyál tejet program (10. cím, 4. alcím, 7. jogcím-csoport)
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása (10. cím, 4. alcím, 8. jogcímcsoport)
Vidékfejlesztési programok (10. cím, 11. alcím)
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fejezetben
Schengen Alap (20. cím, 1. alcím, 17. jogcím-csoport)
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (20. cím, 6. alcím)
AENEAS program (20. cím, 7. alcím)
Egyéb közösségi programok (20. cím, 8. alcím)
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Schengen Alap (25. cím, 30. alcím, 7. jogcím-csoport)
TEN-T pályázatok (25. cím, 30. alcím, 11. jogcím-csoport)
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (25. cím, 31. alcím)
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (10. cím, 7. alcím)
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
EU pályázatok és projektek (5. cím, 36. alcím, 2. jogcím-csoport)
XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezetben
EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás (2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport)
Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek (2. cím, 35. alcím)
Schengen Alap technikai segítségnyújtás (2. cím, 36. alcím)
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (10. cím, 6. alcím)
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Schengen Alap (12. cím, 2. alcím, 30. jogcím-csoport)
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (12. cím, 5. alcím)
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16. cím, 7. alcím)
Esélyegyenlőség Mindenki Számára – EU év 2007. (16. cím, 8. alcím)
EQUAL Közösségi Kezdeményezés (17. cím, 2. alcím)
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL fejezetben
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (6. cím, 2. alcím)
4. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Beruházás ösztönzési célelőirányzat (25. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése (25. cím, 28. alcím)
Autópálya rendelkezésre állási díj (25. cím, 30. alcím, 1. jogcím-csoport)
Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím)
Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat
működtetéséhez (27. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció
(16. cím, 38. alcím, 2. jogcím-csoport)
5. A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése
végrehajtásával összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociális és
munkaügyi miniszter engedélyével túlléphető:
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím)
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15. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez
Az Állami Privatizációs és VagyonkezelĘ Zrt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggĘ ráfordításai,
tartalékfeltöltése
millió forintban

Megnevezés
I. A kormányzati szektor hiányát érintĘ ráfordítások

1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján
a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történĘ kezelésre
átvett vagyon értékesítése elĘkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban
felmerülĘ kiadások, díjak, [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B.§], az ÁPV Zrt. által
kibocsátott kötvény kamata
ebbĘl: az ÁPV Zrt. által kibocsátott kötvény kamata
b) vagyonkezeléssel összefüggĘ ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B.§]

2007. évi elĘirányzat

29 575,0
12 360,0
2 725,0
1 725,0
435,0

c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont, 24/B.§],
forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés

3 300,0

d) az ÁPV Zrt. mĦködési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B.§]

5 400,0

e) A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések

2. Egyéb ráfordítások

500,0
17 215,0

a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé

8 620,0

b) az ÁPV Zrt. és a jogelĘdök portfóliójába tartozó vállalatok, társaságok illetve egyéb
vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelĘsségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása

7 415,0

c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása

1 180,0

II. A kormányzati szektor hiányát nem érintĘ ráfordítások

8 291,0

1. Üzleti célú befektetések

4 529,0

2. Privatizációs tartalék feltöltése

3 262,0

3. Kárpótlási jegy bevonás
Ráfordítások összesen

500,0
37 866,0
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16. számú melléklet a 2006. évi CXXVII. törvényhez

A decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összege

millió forintban

Megnevezés
Regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörében összesen
IX.

6. cím
7. cím

Címzett és céltámogatások
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása, a 16. §
(1) bek. d) pontja szerint

10. cím A leghátrányosabb helyzetĦ kistérségek felzárkóztatásának támogatása
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet
12. cím, 3. alcím Terület- és régiófejlesztési célelĘirányzat
2. jogcím-csoport Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím
3. jogcím-csoport Decentralizált szakmai fejlesztési programok
4. jogcím-csoport Decentralizált területfejlesztési programok
LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
1. cím Hazai innováció támogatása

7 106,9
4 011,5
8,4

KözépDunántúl

NyugatDunántúl

DélDunántúl

ÉszakMagyarország

3 074,1

2 972,6

régió
5 016,7

9 614,5

714,9

630,5

606,6

645,5

3,3

3,8

24,2

58,7

Észak-Alföld Dél-Alföld

10 565,6
680,1
75,5

összesen

5 747,0

44 097,4

710,9

8 000,0

26,1

200,0

1 266,5

1 061,3

1 129,2

1 538,0

2 040,9

2 275,8

1 558,3

10 870,0

0,0

0,0

28,0

724,9

1 875,2

2 419,7

752,2

5 800,0

0,0
14,1
902,9

0,0
45,0
828,3

0,0
93,0
735,8

0,0
32,5
1 662,6

1 880,2
15,6
2 509,2

805,8
30,1
3 572,2

0,0
33,8
2 066,3

2 686,0
264,1
12 277,3

903,5

421,3

352,3

427,9

589,2

706,4

599,4

4 000,0
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Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
5. sz. melléklet, 14. pont Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolatfelújításának támogatása
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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi CXXVIII.
törvény
az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok
között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR)
adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról
és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági
Minisztériuma részére történõ továbbításáról szóló
Megállapodás kihirdetésérõl,
valamint a légi közlekedésrõl szóló
1995. évi XCVII. törvény módosításáról*
1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad az
Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az
utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi
fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült
Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történõ
továbbításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.
2. § Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel
kihirdeti.
3. § A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos
magyar nyelvû fordítása a következõ:
„Agreement
between the European Union and the United States
of America on the processing and transfer
of Passenger Name Record (PNR) data
by air carriers to the United States
Department of Homeland Security
The European Union and the United States of America,
desiring to prevent and combat terrorism and
transnational crime effectively as a means of protecting
their respective democratic societies and common values,
recognising that, in order to safeguard public security
and for law enforcement purposes, rules should be laid
down on the transfer of Passenger Name Record (,,PNR”)
data by air carriers to the Department of Homeland
Security (hereinafter „DHS”). For the purposes of this
Agreement, DHS means the Bureau of Customs and
Border Protection, US Immigration and Customs
Enforcement and the Office of the Secretary and the
entities that directly support it, but does not include other

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.
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components of DHS such as the Citizenship and
Immigration
Services,
Transportation
Security
Administration, United States Secret Service, the United
States Coast Guard, and the Federal Emergency
Management Agency,
recognising the importance of preventing and
combating terrorism and related crimes, and other serious
crimes that are transnational in nature, including organised
crime, while respecting fundamental rights and freedoms,
notably privacy,
having regard to US statutes and regulations requiring
each air carrier operating passenger flights in foreign air
transportation to or from the United States to provide DHS
with electronic access to PNR data to the extent that they
are collected and contained in the air carrier’s automated
reservation/departure control systems (hereinafter
„reservation systems”),
having regard to Article 6 (2) of the Treaty on European
Union on respect for fundamental rights, and in particular
to the related right to the protection of personal data,
having regard to relevant provisions of the Aviation
Transportation Security Act of 2001, the Homeland
Security Act of 2002, the Intelligence Reform and
Terrorism Prevention Act of 2004 and Executive Order
13388 regarding cooperation between agencies of the
United States government in combating terrorism,
having regard to the Undertakings as published in the
US Federal Register1 and implemented by DHS,
noting that the European Union should ensure that air
carriers with reservation systems located within the
European Union arrange for transmission of PNR data to
DHS as soon as this is technically feasible but that, until
then, the US authorities should be allowed to access the
data directly, in accordance with the provisions of this
Agreement,
affirming that this Agreement does not constitute a
precedent for any future discussions or negotiations
between the United States and the European Union, or
between either of the Parties and any State regarding the
processing and transfer of PNR or any other form of data,
having regard to the commitment of both sides to work
together to reach an appropriate and mutually satisfactory
solution, without delay, on the processing of Advance
Passenger Information (API) data from the European
Union to the United States,
noting that in reliance on this Agreement, the EU
confirms that it will not hinder the transfer of PNR data
between Canada and the United States and that the same
principle will be applied in any similar agreement on the
processing and transfer of PNR data,
have agreed as follows:
1

Vol. 69, No 131, p. 41543.
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(1) In reliance upon DHS’s continued implementation
of the aforementioned Undertakings as interpreted in the
light of subsequent events, the European Union shall
ensure that air carriers operating passenger flights in
foreign air transportation to or from the United States of
America process PNR data contained in their reservation
systems as required by DHS.
(2) Accordingly, DHS will electronically access the
PNR data from air carriers’ reservation systems located
within the territory of the Member States of the European
Union until there is a satisfactory system in place allowing
for transmission of such data by the air carriers.
(3) DHS shall process PNR data received and treat data
subjects concerned by such processing in accordance with
applicable US laws and constitutional requirements,
without unlawful discrimination, in particular on the basis
of nationality and country of residence.
(4) The implementation of this Agreement shall be
jointly and regularly reviewed.
(5) In the event that an airline passenger information
system is implemented in the European Union or in one or
more of its Member States that requires air carriers to
provide authorities with access to PNR data for persons
whose travel itinerary includes a flight to or from the
European Union, DHS shall, in so far as practicable and
strictly on the basis of reciprocity, actively promote the
cooperation of airlines within its jurisdiction.
(6) For the purpose of applying this Agreement, DHS is
deemed to ensure an adequate level of protection for PNR
data transferred from the European Union concerning
passenger flights in foreign air transportation to or from
the United States.
(7) This Agreement shall enter into force on the first day
of the month after the date on which the Parties have
exchanged notifications indicating that they have
completed their internal procedures for this purpose. This
Agreement shall apply provisionally as of the date of
signature. Either Party may terminate or suspend this
Agreement at any time by notification through diplomatic
channels. Termination shall take effect thirty (30) days
from the date of notification thereof to the other Party. This
Agreement shall expire upon the date of application of any
superseding agreement and in any event no later than
31 July 2007, unless extended by mutual written
agreement.
This Agreement is not intended to derogate from or
amend legislation of the United States of America or the
European Union or its Member States. This Agreement
does not create or confer any right or benefit on any other
person or entity, private or public.
This Agreement shall be drawn up in duplicate in the
English language. It shall also be drawn up in the Czech,
Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek,
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Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish,
Portuguese, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, and the Parties shall approve these language versions. Once approved, the versions in these languages
shall be equally authentic.”
„Megállapodás
az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok
között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR)
adatainak a légifuvarozók általi feldolgozásáról
és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma
részére történõ továbbításáról
Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok,
azzal az óhajjal, hogy saját demokratikus társadalmuk
és közös értékeik védelmének eszközeként eredményesen
lépjenek fel a terrorizmus és a transznacionális bûnözés
megelõzése és az ellenük folytatott küzdelem területén,
felismerve, hogy a közbiztonság védelme és a bûnüldözés érdekében az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR)
adatainak a légifuvarozók által a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security) (a továbbiakban: DHS) részére történõ továbbítását szabályozni kell.
E megállapodás alkalmazásában a DHS a Vámügyi és
Határvédelmi Irodát (Bureau of Customs and Border Protection), az USA Bevándorlási- és Vámhivatalát (US Immigration and Customs Enforcement), és Miniszteri Hivatalát (Office of Secretary), valamint az azt közvetlenül
támogató egységeket jelenti, nem foglalja magában azonban a DHS egyéb elemeit, például az Állampolgársági és
Bevándorlási Szolgálatokat (Citizenship and Immigration
Services), a Közlekedésbiztonsági Hivatalt (Transportation Security Administration), az Egyesült Államok Titkosszolgálatát (United States Secret Service), az Egyesült
Államok Parti Õrségét (United States Coast Guard), valamint a Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökséget
(Federal Emergency Management Agency),
felismerve a terrorizmus és az ehhez kapcsolódó bûncselekmények, valamint más súlyos, transznacionális jellegû bûncselekmények – beleértve a szervezett bûnözést
is – megelõzésének és az ellenük folytatott küzdelemnek
a fontosságát, tiszteletben tartva ugyanakkor az alapvetõ
jogokat és szabadságokat, különösen a magánélethez
fûzõdõ jogot,
tekintettel az Egyesült Államok törvényeire és rendeleteire, amelyek elõírják, hogy minden, az Egyesült Államokba érkezõ vagy onnan induló nemzetközi utasszállító
légijáratokat üzemeltetõ légifuvarozó köteles a DHS részére elektronikus hozzáférést biztosítani a légifuvarozók
automatizált helyfoglalás-/indulás-ellenõrzési rendszerében (a továbbiakban: helyfoglalási rendszer) gyûjtött,
illetve tárolt PNR-adatokhoz,
tekintettel az Európai Unióról szóló szerzõdés 6. cikkének az alapvetõ jogok tiszteletben tartásáról szóló (2) be-
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kezdésére, valamint különösen az ezzel összefüggõ, a személyes adatok védelméhez való jogra,
tekintettel a légi szállítás biztonságáról szóló 2001. évi
törvényben (Aviation Transportation Security Act), a
2002. évi belbiztonsági törvényben (Homeland Security
Act), a hírszerzés reformjáról és a terrorizmus megelõzésérõl szóló 2004. évi törvényben (Intelligence Reform and
Terrorism Prevention Act) és az Egyesült Államok kormányügynökségeinek a terrorizmus elleni küzdelem területén folyó együttmûködésére vonatkozó 13388. sz. végrehajtási utasításban (Executive Order 13388 regarding
cooperation between agencies of the United States government in combating terrorism) foglalt vonatkozó rendelkezésekre,
tekintettel az Egyesült Államok Szövetségi Közlönyében (Federal Register)2 közzétett és a DHS által végrehajtott kötelezettségvállalásokra,
tudomásul véve, hogy az Európai Uniónak biztosítania
kell, hogy az Európai Unió területén lévõ helyfoglalási
rendszerrel rendelkezõ légifuvarozók – amint az technikailag kivitelezhetõ – intézkedjenek a PNR-adatoknak a
DHS-hez történõ továbbításáról, ugyanakkor ennek megvalósulásáig az Egyesült Államok hatóságai számára meg
kell engedni, hogy e megállapodás rendelkezéseinek megfelelõen közvetlenül hozzáférhessenek az adatokhoz,
megerõsítve, hogy e megállapodás nem teremt jogalapot jövõbeli megbeszélésekre vagy tárgyalásokra az Egyesült Államok és az Európai Unió között, illetve a Felek
bármelyike és valamely más állam között a PNR-adatok
vagy bármely más adatforma feldolgozásáról és továbbítására vonatkozóan,
tekintettel mindkét Fél azon vállalására, hogy együtt
dolgoznak azon, hogy az Európai Unióból az Egyesült
Államokba továbbított, elõzetes utasinformációs (Advance Passenger Information/API) adatok feldolgozására
vonatkozóan késlekedés nélkül megfelelõ és kölcsönösen
kielégítõ megoldást találjanak,
tudomásul véve, hogy e megállapodásra támaszkodva
az EU megerõsíti, hogy nem fogja megakadályozni a
PNR-adatok Kanada és Egyesült Államok közötti továbbítását, és hogy ugyanez az elv fog érvényesülni a
PNR-adatok feldolgozásáról és továbbításáról szóló
hasonló megállapodásokban is,
a következõkben állapodott meg:
(1) A DHS, a késõbbi fejlemények fényében értelmezett, fent említett kötelezettségvállalásainak folyamatos
végrehajtásában bízva az Európai Unió biztosítja, hogy az
Amerikai Egyesült Államokba érkezõ vagy onnan induló
nemzetközi utasszállító légijáratokat üzemeltetõ légifuvarozók a helyfoglalási rendszerükben tárolt PNR-adatokat
a DHS által elõírt módon dolgozzák fel.
2
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(2) Ennek megfelelõen a DHS addig, amíg az érintett
adatok légifuvarozók általi továbbítására alkalmas, megfelelõ rendszer nem kerül felállításra, elektronikus úton hozzáférhet a légifuvarozóknak az Európai Unió tagállamainak területén elhelyezkedõ helyfoglalási rendszereiben tárolt PNR-adatokhoz.
(3) A DHS az Egyesült Államok vonatkozó jogszabályaival és alkotmányos elõírásaival összhangban, jogellenes – különösen állampolgárságon vagy lakóhely szerinti
országon alapuló – megkülönböztetés nélkül dogozza fel a
továbbított PNR-adatokat és kezeli az adatfeldolgozással
érintett adatalanyokat.
(4) A Felek közösen és rendszeresen felülvizsgálják
e megállapodás végrehajtását.
(5) Abban az esetben, ha az Európai Unióban vagy az
Európai Unió egy vagy több tagállamában olyan légiutas-információs rendszer bevezetésére kerül sor, amely
alapján a légifuvarozók kötelesek a hatóságok számára
olyan személyek PNR-adataihoz hozzáférést biztosítani,
akik utazásuk során az Európai Unióba vagy onnan repülnek, a DHS – a kivitelezhetõség határain belül és szigorúan viszonossági alapon – tevékenyen elõsegíti a joghatóságán belül mûködõ légitársaságok közötti együttmûködést.
(6) E megállapodás alkalmazásában a DHS-t úgy kell
tekinteni, hogy megfelelõ védelmi szintet biztosít az Egyesült Államokból érkezõ vagy oda tartó nemzetközi utasszállító légijáratokra vonatkozó, az Európai Unióból továbbított PNR-adatok tekintetében.
(7) Ez a megállapodás azon idõpontot követõ hónap
elsõ napján lép hatályba, amikor a Felek értesítették egymást az ehhez szükséges belsõ eljárások befejezésérõl. Ezt
a megállapodást az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazni kell. Ezt a megállapodást a Felek diplomáciai úton történõ értesítéssel bármikor felmondhatják vagy felfüggeszthetik. A felmondás az errõl szóló értesítés másik Féllel
való közlésétõl számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba. Ez a megállapodás – amennyiben kölcsönös írásbeli megállapodással meg nem hosszabbítják – a helyébe
lépõ bármely megállapodás alkalmazásának idõpontjában,
illetve bármely más esetben legkésõbb 2007. július 31-én
hatályát veszti.
E megállapodásnak nem célja, hogy eltérjen az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió vagy valamely tagállama jogszabályaitól, vagy módosítsa azokat. Ez a megállapodás nem hoz létre vagy keletkeztet semmilyen jogot
vagy elõnyt a magánszemélyek vagy más, magánjogi vagy
közjogi jogalanyok részére.
E megállapodás két példányban készült, angol nyelven.
Elkészül cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, olasz, német, portugál,
spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, és a Felek
e nyelvi változatokat jóváhagyják. A jóváhagyást követõen az e nyelveken készült változatok egyaránt hitelesek.”
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4. § Az Országgyûlés jóváhagyja a Megállapodásnak az
e törvény hatálybalépésétõl kezdõdõen történõ ideiglenes
alkalmazását.
5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A Megállapodás ideiglenes alkalmazása megszûnik,
és e törvény 2–3. §-a hatályát veszti azon a napon, amikor
a Megállapodásban részes valamely fél arról értesíti a
Magyar Köztársaságot, hogy a Megállapodásban nem
kíván részes fél lenni.
(3) A Megállapodás hatálybalépésének naptári napját,
illetve szükség esetén a (2) bekezdésben meghatározott
esemény naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter
– annak ismertté válását követõen – a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.
(4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl – figyelemmel a Megállapodásnak az Európai Unió
részérõl történõ aláírásáról szóló tanácsi határozat 4. és
5. cikkében foglaltakra, a személyes adatok védelmérõl
és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 25. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében – az adatvédelmi biztos gondoskodik.
(5) A légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
a következõ címmel és 27/A. §-sal egészül ki:
„A személyszállítást végzõ légifuvarozókra vonatkozó
adatkezelési és adatszolgáltatási rendelkezések
27/A. § (1) A légiközlekedés és az utasok védelmének
biztosítása céljából a személyszállítást végzõ légifuvarozó
az Amerikai Egyesült Államokba vagy Kanadába mint célállomásra utazó vagy onnan induló utasnak az alábbi személyes adatait kezelheti:
a) a családi és utónevét;
b) az állampolgárságát, illetve hontalan státuszát;
c) az úti okmány számát, típusát, érvényességének idejét, a kiállító állam kódját;
d) a születési idejét;
e) a beutazási határátkelõhelyet;
f) az indulási, a tranzit- és a célállomást;
g) a helyfoglalással, a menetjegy vásárlásával és a fizetés módjával kapcsolatos adatokat;
h) a légijármûvön elfoglalt helyére és a poggyászára
vonatkozó adatokat;
i) a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó speciális igényeit;
j) lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nemét.
(2) Az utas az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat köteles a légifuvarozó számára hozzáférhetõvé tenni.
(3) A személyszállítást végzõ légifuvarozó az (1) bekezdésben meghatározott esetben az ott felsorolt adatokkal
együtt az alábbi adatokat kezeli:
a) a légijármûvön szállított utasok létszámát;
b) a repülési tervben feltüntetett hívójelet;
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c) a tervezett indulási és – a célállomásra történõ – érkezési idõt.
(4) A személyszállítást végzõ légifuvarozó az (1) bekezdés szerinti adatokat a légijármû indulását megelõzõ
345. naptól
a) az (1) bekezdés a), d) és f), g), h) pontjaiban meghatározott adatok tekintetében – ha az utas ettõl eltérõ idõtartamú adatkezeléshez nem járult kifejezetten hozzá – a légijármû utolsó célállomáshelyére történõ beérkezésétõl
számított 60 napig,
b) az (1) bekezdés b)–c) és e), i), j) pontjaiban meghatározott adatok tekintetében a légijármû utolsó célállomáshelyére történõ beérkezésétõl számított 24 óráig
kezelheti, továbbíthatja, ha az adattovábbítás törvényi feltételei az adatot igénylõnél fennállnak, ennek elteltével az
adatokat törölni kell.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok – az utas
kezdeményezése alapján – mindaddig megváltoztathatók,
amíg az érintett járatra történõ utasfelvételi eljárás be nem
fejezõdik.
(6) A személyszállítást végzõ légifuvarozó az (1) és
(3) bekezdésben meghatározott adatokat egyedi adatigénylés alapján az alábbi szerveknek, illetve személyeknek továbbíthatja:
a) a légiközlekedési hatóságnak;
b) a légiközlekedés védelméért felelõs szerveknek;
c) az idegenrendészeti hatóságnak;
d) a vámhatóságnak;
e) a nyomozó hatóságoknak;
f) a nemzetbiztonsági szerveknek;
g) ha annak külön törvényben meghatározott feltételei
egyébként fennállnak, az adat kezelésére feljogosított,
a határforgalom-ellenõrzésért, illetve a légiközlekedés és
az utasok védelméért, valamint a terrorizmus és a határon
átnyúló bûnözés megelõzéséért és az ezek elleni küzdelemért felelõs külföldi szerveknek.
(7) A személyszállítást végzõ légifuvarozó köteles az
utasokat az adatok felvételével egyidejûleg egyedileg tájékoztatni az adatok kezelõjérõl és az esetleges adatfeldolgozójáról, a róla kezelt adatokról való tájékozódás és az
adatok helyesbítésének jogáról, valamint arról, hogy adatait mely szervnek és milyen célból továbbíthatja. Az utas
az egyedi tájékoztatás másodpéldányának aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást tudomásul vette, így különösen
személyes adatainak az e törvény szerinti kezeléséhez és
továbbításához hozzájárulását megadta.
(8) A légiközlekedési hatóság és a légiközlekedés
védelméért felelõs szervek átvehetik és kezelhetik az utasokkal kapcsolatos, az (1) és (3) bekezdésben meghatározott adatokat, ha az a feladataik ellátása céljából elengedhetetlenül szükséges. Ezeket az adatokat az átvételüktõl
számított 24 óra elteltével törölni kell, kivéve, ha annak
kezelésére az adatátvételre jogosult szerv törvény alapján
továbbra is jogosult.”
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

12974

MAGYAR KÖZLÖNY

2006. évi CXXIX.
törvény
a munkavédelemrõl szóló
1993. évi XCIII. törvény módosításáról*
1. § A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Mvt.) 7. §-ának második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai
felhasználás céljára – a 83/B. §-ban megállapított kivétellel –
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.”
2. § Az Mvt. 11. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A munkavédelem alapvetõ szabályait e törvény, a részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által kiadott és más
külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre
vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban:
Szabályzat) tartalmazzák.”
3. § Az Mvt. 17. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A foglalkoztatáspolitikáért, illetve a bányászati ügyekért felelõs miniszter és a munkavédelmi hatóság saját jogkörükben látják el a munkavédelem nemzetgazdasági szintû irányításával kapcsolatos feladatokat.
(2) Külön jogszabály szerint a bányafelügyelet is ellát
munkavédelmi hatósági feladatokat.
(3) A munkavédelem irányításában, hatósági tevékenységében jogkörrel rendelkezõ állami szervek feladataik
ellátása során együttmûködnek egymással, valamint a közigazgatási szervekkel, a munkáltatók és munkavállalók
érdekképviseleti szerveivel.
(4) A munkavédelem ágazati feladatait a feladatkörében
érintett miniszter látja el.”
4. § Az Mvt. 18. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget
nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre,
mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói
megfelelõségi nyilatkozattal, illetve a megfelelõséget
tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).
(4) Egyéni védõeszközt forgalomba hozni, használatba
venni akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelõségi
nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal. Az egyéni
védõeszközök megfelelõségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter rendeletében foglaltak
szerint kell elvégezni.
(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter meghatározza az egyéni védõeszköz EK-megfelelõségi nyilatkozata,
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.
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EK-típustanúsítványa kiadásának, valamint az egyéni védõeszközök minõségét biztosító rendszer, továbbá a gyártás minõségirányítási rendszere ellenõrzésének részletes szabályait.”
5. § Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök
üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz megfelelõségvizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott
vizsgálati jegyzõkönyv.”
6. § Az Mvt. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter – az
egészségügyért felelõs miniszterrel egyetértésben – meghatározza a munkaeszközökre, továbbá a munkahelyekre
vonatkozó munkavédelmi követelmények minimális
szintjét, ideértve az ideiglenes vagy változó helyszínû
építkezésekre vonatkozó munkavédelmi szabályokat is.”
7. § Az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Olyan munkahelyen, ahol különbözõ munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejûleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az
ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra
veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen
az egészséget és biztonságot veszélyeztetõ kockázatokról és
a megelõzési intézkedésekrõl az érintett munkavállalókat és
munkavédelmi képviselõiket, illetõleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás
megvalósításáért a felek által szerzõdésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fõvállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a
tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fõ felelõsséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelõs, akinek a
területén a munkavégzés folyik.”
8. § Az Mvt. 42. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a
veszélyek megelõzése, illetve károsító hatásuk csökkentése
érdekében]
„b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni
védõeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és
használatukat meg kell követelni;”
9. § Az Mvt. 54. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelõzõ intézkedéseket elsõ alkalommal
a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter rendeletében
meghatározott I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál legkésõbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétõl számított hat hónapon belül, egyébként egy éven
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belül, azt követõen indokolt esetben köteles elvégezni, és
azt évenként felülvizsgálni.”
10. § Az Mvt. 57. §-a (3) bekezdésének i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elõzõ bekezdésekben meghatározott személy feladata különösen]
„i) a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minõsített feladatok ellátásában részvétel,
továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében
szükség szerinti közremûködés.”
11. § (1) Az Mvt. 58. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedõ szakmai irányítását a munkavédelmi hatóság látja el, ebben a körben a munkáltató a
foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál foglalkoztatottaknak utasítást nem adhat.”
(2) Az Mvt. 58. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat – külön jogszabályban meghatározottak szerint – ellátja a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minõsített feladatokat.”
12. § (1) Az Mvt. 64. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a munkabaleset
esetén – eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában –
a munkáltató, foglalkozási megbetegedés esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszternek az egészségügyért
felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében
meghatározott szerv (személy) teljesíti.”
(2) Az Mvt. 64. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A munkáltató esetében az adószámot kell feltüntetni,
amennyiben adószámmal nem rendelkezik, személyes
adataként saját adóazonosító jelét is rögzítenie kell.”
(3) Az Mvt. 64. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A bejelentéssel, kivizsgálással és nyilvántartással
kapcsolatos részletes elõírásokat a munkabalesetek tekintetében e törvény és a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszter rendelete, a foglalkozási megbetegedések tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszternek az
egészségügyért felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott
rendelete határozza meg.”
13. § Az Mvt. 72. §-a (1) bekezdésének második francia
bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A munkavédelmi képviselõ – a 70. §-ban leírtakat is
figyelembe véve – jogosult meggyõzõdni a munkahelyeken
az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesülésérõl, így különösen]
„– az egészség megóvására, illetõleg a munkabalesetek
és foglalkozási megbetegedések megelõzésére tett intézkedések végrehajtásáról;”
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14. § Az Mvt. 80. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A 82. § (1) bekezdése alapján kiszabott pénzbírságot a
munkavédelmi hatóság kincstári elõirányzat-felhasználási
keretszámlájára kell befizetni.”
15. § Az Mvt. 81. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„81. § (1) A munkavédelemre vonatkozó szabályok
megtartásának elõsegítését, valamint ellenõrzését a munkavédelmi hatóság látja el.
(2) A munkavédelmi hatóság tájékoztatást ad a közbeszerzési jogszabályban meghatározott ajánlattevõ részére
a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó
kötelezettségekrõl.
(3) A munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselõket, továbbá az érdekképviseleteket,
hogy azok a munkavédelemmel kapcsolatos jogaikat gyakorolhassák, és kötelezettségeiket teljesíthessék.
(4) A munkavédelmi hatóság ellenõrzése kiterjed
a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem
veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos
feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére;
b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra,
valamint az egyéni védõeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelõzésére tett intézkedésekre.
(5) A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenõrzése
során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében e törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés
és felelõsségre vonás alkalmazására.”
16. § (1) Az Mvt. 82. §-ának (2) bekezdése a következõ
g) ponttal egészül ki:
[A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét
súlyosan veszélyezteti különösen]
„g) a munkavégzés 40. § (2) bekezdése szerinti összehangolási kötelezettségének elmulasztása.”
(2) Az Mvt. 82. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést
feltáró felügyelõ javaslata alapján a munkavédelmi hatóság a
veszélyeztetés mértéke alapján, valamint a mulasztás személyi és tárgyi körülményeinek mérlegelésével szabja ki.”
17. § Az Mvt. 82/C. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A hatósági eljárás során hozott döntés végrehajtását a munkavédelmi hatóság foganatosítja, ennek során azt
a végrehajtási szolgálattal azonos jogok illetik meg, és
kötelezettségek terhelik.”
18. § Az Mvt. 83. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„83. § A munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter rendelete szerint engedélyezi a
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Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe nem tartozó munkabiztonsági szakértõk mûködését, és az engedélyezésekrõl
nyilvántartást vezet.”
19. § Az Mvt. a következõ új 83/B. §-sal egészül ki:
„83/B. § (1) A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi
szabályok munkáltatók általi megtartásának más szerv
elõtti, külön jogszabály szerinti eljárásban (pl. a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása) történõ igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet.
(2) A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkavédelmi ellenõrzés során az eljáró hatóság jogerõs és végrehajtható határozata jogsértést állapított meg és munkavédelmi
bírságot szabott ki. A nyilvántartás tartalmazza
a) a munkáltató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkezõ természetes személy munkáltató
nevét, lakcímét, adóazonosító jelét;
b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát;
c) a jogsértés megjelölését, valamint megállapítása jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának idõpontját;
d) a munkavédelmi bírság tényét és mértékét.
(3) A hatósági nyilvántartás adatait a munkavédelmi hatóság informatikai rendszerében kezeli. A (2) bekezdésben
meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban
történõ rögzítése a munkavédelmi hatóság által történik
a jogsértést megállapító határozat jogerõsítésének napján,
a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén a
bíróság határozatának jogerõre emelkedésének napján.
(4) A munkavédelmi hatóság a nyilvántartásban szereplõ adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló határozat meghozatalától számított két év elteltével törli.
(5) A munkavédelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján a munkavédelmi jogsértést elkövetõ
munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, a munkavédelmi bírsággal sújtott jogsértés megnevezését és a bírság
mértékét, valamint a jogsértést megállapító határozat keltének és végrehajthatóvá válásának napját a honlapján történõ közzététel útján nyilvánosságra hozza.”
20. § (1) Az Mvt. 84. §-a (1) bekezdésének felvezetõ
mondata és a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„A munkavédelmi hatóság felügyelõje jogosult
a) a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a
megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítésérõl;
b) valamennyi munkahelyen – külön engedély nélkül,
ellenõrzési jogosultságát az erre jogosító igazolványával
(amely a sorszámot, az eljáró felügyelõ nevét és a munkavédelmi hatóság megnevezését tartalmazza) igazolva –
ellenõrzést tartani;”
(2) Az Mvt. 84. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felügyelõ köteles a bejelentett súlyos munkabalesetet, valamint a foglalkozási megbetegedést, a fokozott
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expozíciós esetet – a munkáltató ez irányú felelõsségét
nem érintve – kivizsgálni.”
(3) Az Mvt. 84. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A felügyelõ a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen munkát végzõ személy közötti
munkavégzésre irányuló – az ellenõrzés megkezdésekor,
illetõleg súlyos baleset bekövetkezése esetén a baleset idõpontjában fennálló – jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minõsíteni. A minõsítéshez a munkáltatóként eljárás
alá vontnak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a részére végzett munka nem tartozik a szervezett munkavégzés (87. § 9. pont) körébe.”
21. § Az Mvt. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„86. § A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre
nem terjed ki a külön jogszabályban meghatározott
sugár-egészségügyi, az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sugárvédelmi, illetõleg a kémiai biztonsággal
összefüggõ feladatok ellenõrzésére, – a munkaegészségügyi feladatok kivételével – a bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó hatósági ügyekre, továbbá a Magyar Honvédségre,
a rendvédelmi szervekre, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokra, a katasztrófavédelem szerveire, amelyekre
vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter látja el a
munkavédelmi hatósági tevékenységet.”
22. § (1) Az Mvt. 87. §-a a következõ új 1/B–1/E. ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 1/B. pont számozása
1/F. pontra változik:
[E törvény alkalmazásában:]
„1/B. EK-megfelelõségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli
nyilatkozata, hogy a védõeszköz a mintának és az egyéni
védõeszközök követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló külön jogszabály elõírásainak megfelel.
1/C. EK-típustanúsítvány: a tanúsítást végzõ bejelentett
(notifikált) szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védõeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védõeszközök követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló külön
jogszabály elõírásainak.
1/D. Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a
foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követõen
megjelenõ vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely
a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a
munkavégzés, a munkafolyamat során elõforduló fizikai,
kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki
tényezõkre vezethetõ vissza, illetve
b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy
kisebb igénybevételének a következménye.
1/E. Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében
a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben
vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a
30 dB halláscsökkenés bármely fülön.”
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(2) Az Mvt. 87. §-a 9. pontjának elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegû jogviszonyban, a szakképzõ iskolákban a tanulói jogviszony keretében
a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerzõdés alapján, a hallgatói jogviszonyban a
gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási jogviszonyban (elõzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a
katasztrófavédelem szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.”
23. § (1) Az Mvt. 88. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, hogy e törvény 19. §-ának (3) bekezdésében,
21. §-ának (1), (3) és (5)–(6) bekezdéseiben, 24. §-ában,
25. §-ában, 31–34. §-aiban, 40. §-ának (1) bekezdésében,
43. §-ában, 44. §-ának (1) bekezdésében, 45. §-ának
(1) bekezdésében, 50. §-ában, 56. §-ában, 58. §-ában,
60. §-ában foglaltak részletes szabályait – a 47. §-ban leírt
külön szabályozást nem érintve – az egészségügyért felelõs miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya
alá tartozó tevékenységek tekintetében felhatalmazást kap
a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, hogy e szabályokat a bányászati ügyekért felelõs miniszterrel egyetértésben állapítsa meg.”
(2) Az Mvt. 88. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (7) bekezdés számozása (8) bekezdésre változik:
„(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”
(3) Az Mvt. 88. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ez a törvény a következõ közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Közösségek Tanácsának 89/391/EGK
irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és
egészségvédelmének javítását ösztönzõ intézkedésekrõl,
b) az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása esetén történõ
kiküldetésérõl.”

Záró rendelkezések
24. § (1) Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Mvt.
9. §-ának (3) bekezdésében a „fegyveres erõknél (a honvédelmi miniszter vezetése és irányítása, illetõleg felügyelete alá tartozó szervezetek, valamint a határõrség) és
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rendvédelmi szerveknél munkavégzésre irányuló jogviszonyban, büntetés-végrehajtási jogviszonyban” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi
szerveknél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a
katasztrófavédelem szerveinél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban, szolgálati viszonyban” szövegrész, az
Mvt. 23. §-ának (1) bekezdésében az „amelynek felülvizsgálatát” szövegrész helyébe az „amelynek idõszakos biztonsági felülvizsgálatát” szövegrész, az Mvt. 42. §-ának
c) pontjában a „védõberendezéseket és eszközöket” szövegrész helyébe a „biztonsági berendezéseket és eszközöket” szövegrész, az Mvt. 58. §-ának (1) bekezdésében
„az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter”
szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszter” szövegrész, az Mvt. 63. §-ának (2) bekezdésében és a 82. §-ának (2) bekezdés e) pontjában a „védõberendezések” szövegrész helyébe a „biztonsági berendezések” szövegrész lép.
(3) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Mvt.
9. §-ának (3) bekezdésében „az illetékes miniszter”
szövegrész helyébe „a feladatkörében érintett miniszter”
szövegrész, az Mvt. 16. §-ának b) pontjában „a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, az egészségügyi miniszter”
szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszter” szövegrész, az Mvt. 21. §-ának (2) bekezdésében „a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter”
szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszter” szövegrész, az Mvt. 26/A. §-ában „a munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szövegrész, az Mvt. 49. §-ának
(2) bekezdésében „a népjóléti miniszterrel” szövegrész
helyébe „az egészségügyért felelõs miniszterrel” szövegrész, az Mvt. 51. §-ának (3) bekezdésében „a munkaügyi
miniszter – a népjóléti miniszterrel” szövegrész helyébe
„a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter – az egészségügyért felelõs miniszterrel” szövegrész, az Mvt.
52. §-ának (2) bekezdésében a „szakirányítást végzõ
miniszter a munkaügyi és a népjóléti miniszterrel” szövegrész helyébe a „feladatkörében érintett miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel” szövegrész, az
Mvt. 57. §-ának (1) bekezdésében „a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szövegrész, az Mvt.
69. §-ában és 74. §-ában „a munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter”
szövegrész, az Mvt. 80. §-ának (3) bekezdésében „a szociális és családügyi miniszter – az egészségügyi, valamint
a gazdasági miniszterrel” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter – a bányászati ügyekért felelõs miniszterrel” szövegrész, az Mvt. 82. §-a
(2) bekezdésének d) pontjában „a foglalkoztatáspolitikai
és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szövegrész, az Mvt.
82/A. §-ában „az ellenõrzés eredményeire vonatkozó tájékoztatás megadásáért felelõs Gazdasági Minisztérium illetékes hivatala” szövegrész helyébe „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szövegrész lép.
(4) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Mvt.
59. §-ának (2) bekezdésében a „szerinti felügyeletektõl”
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szövegrész helyébe a „szerint a munkavédelmi hatóságtól”
szövegrész, az Mvt. 64. §-ának (5) bekezdésében a „baleseti helyszín szerint illetékes felügyeletnek” szövegrész
helyébe a „munkavédelmi hatóságnak” szövegrész, az
Mvt. 68. §-ának (1) bekezdésében a „területileg illetékes
munkabiztonsági és munkaügyi felügyelõséghez, bányászati munkabaleset esetén az illetékes bányakapitánysághoz” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatósághoz”
szövegrész, az Mvt. 72. §-ának (2) bekezdése f) pontjában
a „felügyelethez” szövegrész helyébe a „hatósághoz” szövegrész, az Mvt. 72. §-ának (3) bekezdésében „a felügyeletekkel” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatósággal” szövegrész, az Mvt. 79. §-ának (1) bekezdése f) pontjában „a felügyeletek” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság” szövegrész, az Mvt. 79. §-ának (2) bekezdésében „az OMMF” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság” szövegrész, az Mvt. 82. §-ának (1) bekezdésében „A felügyeletek munkavédelmi bírságot alkalmaznak”
szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz” szövegrész, az Mvt. 82. §-ának
(4) bekezdésében „A felügyeletek a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabják ki,” szövegrész helyébe
„A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabja ki,” szövegrész, az Mvt. 82/A. §-ában
„a felügyeletek beszámolót készítenek” szövegrész helyébe „a munkavédelmi hatóság beszámolót készít” szövegrész, az Mvt. 82/B. §-ában „Az OMMF és területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelõségei munkabiztonsági” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság” szövegrész, az Mvt. 82/C. §-ának (1) bekezdésében a „munkabiztonsági hatósági eljárások” szövegrész helyébe a
„munkavédelmi hatósági eljárások” szövegrész, az Mvt.
83/A. §-ának (1) bekezdésében „Az OMMF a munkabiztonsági” szövegrész helyébe „A munkavédelmi hatóság a”
szövegrész, az Mvt. 86/A. §-ának (7) bekezdésében
„A felügyelet” szövegrész helyébe „A munkavédelmi
hatóság” szövegrész lép.
(5) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Mvt.
82/B. §-át megelõzõ címe, az Mvt. 83. §-át megelõzõ címe,
az Mvt. 83/A. §-ának (2) bekezdése, az Mvt. 85. §-a és az
Mvt. 88. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.
(6) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991.
évi XI. törvény 4. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.
(7) E törvény 16. § (1) bekezdésével megállapított Mvt.
82. § (2) bekezdése g) pontját, valamint az e törvény 20. §
(3) bekezdésével megállapított Mvt. 84. § (4) bekezdését a
törvény hatálybalépését követõen elkövetett jogsértések
esetében lehet alkalmazni. A munkavédelmi hatóság a
2007. január 1-jét követõen elkövetett, jogerõs és végrehajtható határozattal megállapított jogsértésekre vonatkozó, e törvénnyel beiktatott 83/B. § szerinti adatokat
hozza nyilvánosságra.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi CXXX.
törvény
a regisztrációs adó részleges visszatérítésérõl*
Az Országgyûlés – figyelemmel az Európai Közösségek Bírósága által a C-290/05. és a C-333/05. számú
ügyekben hozott ítélet végrehajtására is – a következõ törvényt alkotja:
1. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
(a továbbiakban: Rega-tv.) alapján a 2004. május 1. napjától 2005. december 31. napjáig terjedõ idõszakban keletkezett adófizetési kötelezettség teljesítése esetén a vámhatóság a jogosult kérelmére visszatéríti az adó e törvényben
meghatározott feltételek szerint megállapított részét.
2. § E törvény alkalmazásában:
1. adó: az a regisztrációs adó, regisztrációs adóelõleg
(a továbbiakban együtt: adó), amelyet a Rega-tv. 2004.
május 1. napja és 2005. december 31. napja között hatályos rendelkezései alapján keletkezett adófizetési kötelezettség alapján állapítottak meg;
2. gépjármû: az a Rega-tv. 2004. május 1. napja és
2005. december 31. napja között hatályos rendelkezései
szerinti gépjármû, amelynek elsõ forgalomba helyezése az
adó megállapítására irányuló adóigazgatási eljárás idõpontját megelõzõen már megtörtént;
3. elsõ forgalomba helyezés: a gépjármû belföldön
vagy külföldön elsõ ízben történõ közlekedési nyilvántartásba vétele és forgalmi engedélybe történõ bejegyzése;
4. jogosult: az a személy,
a) aki gépjármû forgalomba helyezése miatt a Rega-tv.
2004. május 1. napja és 2005. december 31. napja között
hatályos rendelkezései alapján adót fizetett a vámhatóság
részére, illetve
b) akire az adónak vagy egy részének megfelelõ összeget az a) pontban meghatározott személy „regisztrációs
adó”-ként áthárította és azt az a) pontban meghatározott
személy részére igazoltan megfizette abban az esetben, ha
a gépjármû forgalomba helyezése miatt a Rega-tv. 2004.
május 1. napja és 2005. december 31. napja között hatályos rendelkezései alapján az a) pontban meghatározott
személy adófizetési kötelezettségének keletkezése nélkül
közvetlenül keletkezett volna adófizetési kötelezettsége;
5. adóáthárítás: a jogosult által megfizetett adónak
megfelelõ összeg továbbhárítása más személyre;
6. végrehajtható okirat: az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 145. §
(1) bekezdésének a)–b) pontjaiban megjelölt, az 1. pontban meghatározott adó fizetését elõíró okiratok;
7. adóigazolás: a Rega-tv. 2004. május 1. napja és
2005. december 31. napja között hatályos 11. §-a alapján a
vámhatóság által az adó megfizetésérõl kiállított igazolás,
vagy az adó vámhatóság részére történõ megfizetését igazoló egyéb bizonylat.
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.
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3. § (1) A jogosult a kérelmet e törvény hatálybalépésétõl számított 180 napon belül az adó megállapítása iránti
eljárásban elsõ fokon eljárt vámhatósághoz terjesztheti
elõ. A határidõ elmulasztása miatt igazolási kérelemnek
nincs helye.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a jogosult és a gépjármû adóigazgatási azonosításához szükséges adatokat;
b) a kérelem benyújtásáig megfizetett adót, és annak a
végrehajtható okiratnak az adóigazgatási azonosításához
szükséges adatokat, amelyen az adó megfizetése alapult;
c) az adó-visszatérítési jogosultság jogcímét [2. §
4. pontjának a) vagy b) alpontja];
d) az adómérséklés tényét, ha az Art. 134. §-a alapján a
vámhatóság adómérséklést engedélyezett.
(3) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy
a) a jogosult az adó összegét a kérelem elõterjesztéséig
más személyre nem hárította át, illetve – az áthárított
összeg megjelölése mellett – csak részlegesen hárította át,
b) bírósági vagy más hatósági eljárás alapján a kérelem
benyújtásáig adó visszatérítése, vagy az Art. 134. §-a alapján adó elengedése sem a jogosult, sem más személy részére nem történt,
c) a kérelem benyújtásakor b) pontban említett eljárás
nincs folyamatban, vagy a jogosult az eljárás megszûnését
a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a vámhatóságnál igazolja.
(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) az adóigazolást, ennek hiányában a vámhatóság a
rendelkezésére álló adatok alapján dönt;
b) a gépjármû elsõ forgalomba helyezésének idõpontját, ennek hiányában gyártási évét igazoló irat másolatát
azzal, hogy a jogosult nyilatkozik arról, hogy az eredeti
iratot a vámhatóság felhívására 15 napon belül bemutatja;
c) a 2. § 4. pontjának b) alpontja szerinti jogosult kérelme esetén az adó teljes vagy részleges áthárítását igazoló
számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot, valamint az áthárított adónak a 2. § 4. pontjának a) alpontjában említett
személy részére történt megfizetését igazoló bizonylatot.
4. § Abban az esetben, ha a jogosult a 3. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti esetben vállalja, hogy a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában említett folyamatban lévõ eljárás
megszûnését igazolja, e nyilatkozata alapján a vámhatóság
az adó visszatérítése iránti eljárást az igazolás benyújtásáig, de legfeljebb 30 napra végzéssel felfüggeszti. Ha a
jogosult a felfüggesztés idõtartama alatt a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában említett folyamatban lévõ eljárás megszûnését nem igazolja és a határidõ meghosszabbítását
sem kéri, a vámhatóság az adó visszatérítése iránti eljárást
végzéssel megszünteti.
5. § A vámhatóság az adó visszatérítése iránti eljárást
végzéssel megszünteti, ha
a) a kérelmezõ nem nyilatkozik a 3. § (3) bekezdésének
a) és b) pontjában foglalt feltételek fennállásáról, vagy
b) a 3. § (4) bekezdésének a) pontjában megjelölt irat
csatolásának hiányában a vámhatóság rendelkezésére álló
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adatok alapján megállapítható, hogy a kérelem nyilvánvalóan nem megalapozott, vagy
c) a jogosult a 3. § (4) bekezdésének b) pontjában megjelölt eredeti iratot a vámhatóság felhívására határidõn belül
nem mutatja be és késedelmét nem menti ki. A kérelem benyújtására a 3. § (1) bekezdése szerint nyitva álló határidõt
követõ 30 napon túli bemutatási késedelem esetén a határidõ
elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.
6. § (1) A visszatérítendõ adó a végrehajtható okirat
alapján ténylegesen megfizetett adó és az e törvény szerint
számított adófizetési kötelezettség különbözete. Ha a különbözet elõjelhelyesen negatív összeget eredményez, a
vámhatóság a kérelmet határozattal elutasítja.
(2) A számított adó az adófizetési kötelezettség keletkezésekor alkalmazandó Rega-tv. szerint megállapított adótétel
azzal az eltéréssel, hogy a Rega-tv. 2005. január 1. napjától
2005. december 31. napjáig hatályos 8. § (1) bekezdésének
második mondatát nem kell alkalmazni, csökkentve a Rega-tv. e törvény hatálybalépése napján hatályos Mellékletének II. részében foglalt rendelkezéseknek megfelelõen.
(3) Az (1) bekezdés szerinti számítás során, ha a 3. §
(4) bekezdésének b) pontjában említett irat csak a gyártási
évet igazolja és a vámhatóság nyilvántartása sem tartalmazza az elsõ forgalomba helyezés idõpontját, az elsõ forgalomba helyezés idõpontjának a gyártási év július 1. napját kell tekinteni.
(4) Abban az esetben, ha a visszatérítendõ adó meghaladja a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti adómérséklés
összegét, a visszatérítendõ adó és a mérséklés összegének
különbözete a jogosult részére visszajár. Ha ez a különbözet elõjelhelyesen negatív összeget eredményez, a vámhatóság a kérelmet határozattal elutasítja.
(5) A 3. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti részleges
adóáthárítás esetén a visszatérítendõ adó összege arányosan csökken azzal a hányaddal, amilyen hányadot az áthárított összeg a megfizetett adó teljes összegéhez viszonyítottan képvisel.
(6) Abban az esetben, ha a 2. § 4. pontjának b) alpontja
szerinti jogosultra a 3. § (4) bekezdésének c) pontjában
említett bizonylat alapján az adót csak részlegesen hárították át, a részére visszatérítendõ adó összege arányosan
csökken azzal a hányaddal, amilyen hányadot az át nem
hárított összeg a megfizetett adó teljes összegéhez viszonyítottan képvisel.
(7) Ugyanazon gépjármû esetében az (5) és (6) bekezdés
szerint visszatérítendõ adó együttes összege nem haladhatja meg az (1)–(4) bekezdések szerint számított összeget.
7. § (1) A vámhatóság, ha az a tényállás tisztázásához
szükséges, az ellenõrzés során alkalmazható bizonyítást
folytat le azzal, hogy az adó áthárításával kapcsolatos bizonyítás arra a személyre is kiterjedhet, akire a jogosult a
visszatéríteni kért adót átháríthatta, valamint a 2. § 4. pontjának b) alpontja szerinti jogosult adó visszatérítése iránti
kérelme esetén kiterjedhet a 2. § 4. pontjának a) alpontja
szerinti személyre is.
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(2) A kérelemrõl a vámhatóság 90 napon belül dönt,
amely indokolt esetben a jogosult egyidejû értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható.
8. § (1) A visszatérítendõ adót a vámhatóság határozattal állapítja meg. A vámhatóság – az adó visszatérítésével
egyidejûleg – a visszatérítendõ adó után az adó megfizetésének napjától az adó-visszatérítés teljesítésérõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjáig kamatot fizet. A
kamat mértéke minden naptári nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része.
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összegét halasztott bevételként (legfeljebb a kapcsolódó
eszköz nyilvántartás szerinti értékében) idõbelileg elhatárolja. A halasztott bevételt az eszköz bekerülési értékének,
illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti,
illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell az egyéb bevételekkel szemben megszüntetni.
13. § Ez a törvény 2007. február 15. napján lép hatályba.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

(2) Az adó-visszatérítés teljesítése az arról szóló határozat jogerõre emelkedésének napján esedékes, a visszatérítendõ adót az esedékesség napjától számított 30 napon belül kell kiutalni.
(3) A vámhatóság az adó-visszatérítés teljesítésérõl
szóló határozat jogerõre emelkedését követõen a jogosult
által a kérelemhez csatolt adóigazolás példányát, a 2. §
4. pontjának b) alpontja szerinti jogosult által a kérelemhez csatolt, a 3. § (4) bekezdésének c) pontjában említett
bizonylatokat, valamint a vámhatóság saját adóigazolásának és végrehajtható okiratának példányát a jogosult megjelölése, valamint a visszatérített adó összegének és az adó
visszatérítésérõl szóló határozat számának feltüntetése
mellett – e törvényre hivatkozással – „adó visszatérítésére
a továbbiakban nem jogosít” záradékkal látja el. A vámhatóság a jogosult adóigazolásának példányát az eljárás jogerõs befejezését követõen a jogosult részére visszaadja.
9. § (1) A végrehajtható okiratban foglaltakkal kapcsolatban a vámhatóság a kérelem benyújtásától az e törvényben szabályozott eljárás jogerõs befejezéséig végrehajtási
cselekményt nem foganatosít.
(2) A végrehajtható okiratban foglaltakkal kapcsolatban
a vámhatóság az adó-visszatérítés teljesítésérõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõen – e határozat jogerõs
megsemmisítéséig, hatályon kívül helyezéséig – végrehajtási cselekményt csak a visszatérítendõ adóval csökkentett
összegben foganatosít.
10. § Az e törvényben szabályozott eljárás mentes az illeték és egyéb eljárási költség fizetése alól.
11. § Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az Art. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni
azzal, hogy az adó visszatérítésére a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.
12. § A visszatérített adót és kamatot az arról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjával a tárgyidõszak bevételeként kell elszámolni. A számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény hatálya alá tartozó kettõs könyvvitelt vezetõ
vállalkozó és egyéb szervezet dönthet úgy, hogy a tárgyidõszakban egyéb bevételként elszámolt visszatérített adó

2006. évi CXXXI.
törvény
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*
ELSÕ RÉSZ
I. Fejezet
A személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának
55. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése
a következõ:]
„55. Falusi vendégfogadás: a magánszemély által nem
egyéni vállalkozóként folytatott
a) – a saját tulajdonában lévõ falusi lakóház magánszemély egyéni vagy családi üdülése keretében részben vagy
egészben történõ üzletszerû hasznosításával – legfeljebb
tíz ágyra kiterjedõ szállásadó, étkeztetési és szabadidõprogram szolgáltató tevékenység (beleértve a háztartás,
a gazdaság mûködésének bemutatását is);
b) alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység.”
(2) Az Szja tv. 3. §-a a következõ 59. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése
a következõ:]
„59. Alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység: a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott falusi szállásadás nyújtására alkalmas településen, alkalomszerûen, látogatók részére
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.

2006/160. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

aa) a helyi népmûvészeti, néprajzi, kézmûves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása,
ab) a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához
kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása,
ac) falusi vendégasztal szolgáltatása,
ad) a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások
bemutatása,
ae) saját elõállítású népmûvészeti és kézmûves termékek értékesítése,
af) az aa)–ae) pontokhoz kapcsolódó falusi rendezvények szervezése,
azzal, hogy e tevékenységek nem foglalják magukban
a szálláshely-szolgáltatást.”
(3) Az Szja tv. 3. §-a a következõ 70. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése
a következõ:]
„70. Elemi kár: az elemi csapás (így különösen a jégesõ,
az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-,
a jég- és a széltörés, a vihar, a földrengés, valamint a természeti vagy a biológiai eredetû tûz) okozta kár, amelynek
igazolására a kár tényét tartalmazó okmány (pl. biztosító,
mezõgazdasági igazgatási szerv, katasztrófavédelem végrehajtását végzõ szerv által kiállított szakvélemény, jegyzõkönyv stb.), vagy – ha nem rendelkezik tõle független
szervezet által kiadott okmánnyal – a károsult által kiállított jegyzõkönyv szolgál.”
2. § Az Szja tv. a következõ új 12/A. §-sal és a §-t megelõzõ címmel egészül ki:
„Munkáltatói adómegállapítás
12/A. § (1) A magánszemély az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti munkáltatói adómegállapítást akkor kérhet, ha
a) e törvény szerint egyébként adóhatósági adómegállapításra vonatkozó nyilatkozat megtételére jogosult
lenne, és
b) az adómegállapításhoz szükséges igazolásokat, valamint ha önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat alapján
adójának átutalásáról rendelkezik, e nyilatkozatát az adózás rendjérõl szóló törvényben elõírt határidõig a munkáltatónak átadja, és
c) a munkaviszonyból származó jövedelmét ugyanazon
munkaviszonyban vagy kizárólag idõrendben egymást követõ idõszak(ok)ban fennálló munkaviszonyban szerezte.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen munkáltatói adómegállapítás kérhetõ akkor is, ha a magánszemély
az adóévben az adóhatósági adómegállapítást megalapozó
bevételek mellett kizárólag adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai
szolgálatot teljesítõk illetménye, a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett bevételt, feltéve, hogy
a) a bevétel folyósítója a munkáltató, vagy
b) a magánszemély a bevételrõl kiállított igazolást az
adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen átadja a munkáltatónak,
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és egyébként nincs kizárva az adóhatósági adómegállapításból.
(3) E § alkalmazásában munkáltatónak minõsül a társas
vállalkozás, a polgári jogi társaság is, ha a magánszemély
tagja
a) az adóévben kizárólag tõle származó olyan jövedelmet szerzett, amelyre vonatkozóan e törvény szerint
egyébként adóhatósági adómegállapításra vonatkozó nyilatkozat megtételére jogosult lenne,
b) az adóévben az a) pont szerinti jövedelme mellett,
vagy attól függetlenül kizárólag a (2) bekezdésben említett
jövedelmet szerzett, és
c) munkáltatói adómegállapítást kér,
feltéve, hogy az adómegállapításhoz szükséges igazolásokat, valamint ha önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat
alapján adójának átutalásáról rendelkezik, e nyilatkozatát
az adózás rendjérõl szóló törvényben elõírt határidõig
a társas vállalkozásnak, a polgári jogi társaságnak átadja.
(4) A munkáltatói adómegállapítás során a jövedelem
meghatározásakor tételes költségelszámolásnak, ide nem
értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható
költség (elismert költség) figyelembevételét, nincs helye.
(5) Az adókedvezmények érvényesítésére az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó rendelkezést kell irányadónak tekinteni.”
3. § (1) Az Szja tv. 49/B. §-ának (9) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(9) A vállalkozói személyi jövedelemadó a (8) bekezdés rendelkezése szerint megállapított vállalkozói adóalap
– ha nemzetközi szerzõdés rendelkezésébõl következik,
a módosított vállalkozói adóalap – 16 százaléka. Ezt az
adót legfeljebb annak összegéig csökkenti
a) nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság hiányában
külföldi telephelynek betudható vállalkozói adóalap után
az adóévben külföldön igazoltan megfizetett adó 90 százaléka, de legfeljebb erre az adóalapra az átlagos vállalkozói
személyi jövedelemadó szerint kiszámított adó; az átlagos
vállalkozói személyi jövedelemadó az e rendelkezés alkalmazása nélkül, a b) pontban foglaltak figyelembevételével
megállapított vállalkozói személyi jövedelemadó osztva
a vállalkozói adóalappal; e hányadost két tizedesre kerekítve kell meghatározni; nem vehetõ figyelembe külföldön
megfizetett adóként az az összeg, amely törvény, nemzetközi szerzõdés rendelkezése, viszonosság vagy külföldi
jog alapján a jövedelem után fizetett adó összegébõl a magánszemély részére visszajár;
b) továbbá – bármely esetben és együttesen azzal a korlátozással, hogy a csökkentés mértéke nem lehet több az
a) pont alkalmazása nélkül megállapított vállalkozói személyi jövedelemadó 70 százalékánál –
ba) a 13. számú melléklet rendelkezései szerint megadott módon és feltételekkel, valamint az átmeneti rendelkezések szerint a vállalkozói adókedvezmény, azzal, hogy
az ugyanazon beruházáshoz kapcsolódó több kedvezmény
– ideértve a kisvállalkozói kedvezményt is – esetén az
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egyéni vállalkozó választása szerint egyet érvényesíthet;
a kisvállalkozói kedvezmény és a 13. számú melléklet szerinti kisvállalkozások adókedvezménye ugyanazon beruházásra egymás mellett is érvényesíthetõ;
bb) – a 2007. évre megállapított adó esetében – a
(21) bekezdés rendelkezései szerint meghatározott kedvezmény, amely az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegû (de minimis)
támogatásnak minõsül.”
(2) Az Szja tv. 49/B. §-a (18) bekezdésének felvezetõ
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az egyéni vállalkozó adózás utáni jövedelme egyenlõ
a (8) bekezdés a) pontjában említett (1)–(7) bekezdés szerint – a bekezdés további rendelkezése alapján a külföldi
telephelynek betudható rész nélkül – megállapított vállalkozói adóalap és a kisvállalkozói kedvezmény együttes
összegével, csökkentve”
(3) Az Szja tv. 49/B. §-a a következõ (21)–(22) bekezdésekkel egészül ki:
„(21) A (9) bekezdés bb) pontjában említett kedvezmény
a) az egyéni vállalkozó által az állandó képviselõje
részére a 2007. évben az állandó képviselõtõl igénybe vett
számviteli és könyvviteli szolgáltatás ellenében fizetett,
költségként elszámolt díj 15 százaléka, ha az egyéni vállalkozó regisztrációra kötelezett személy, feltéve, hogy az
egyéni vállalkozói tevékenységébõl származó adóévi bevétele (a tevékenységét az adóévben megkezdõ vagy megszüntetõ egyéni vállalkozó esetében a tevékenység egy
napjára esõ átlagos napi bevétel 365 napra számított összege) a 4 millió forintot nem haladja meg;
b) a 2006–2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésû számítástechnikai gépekre, berendezésekre elszámolt értékcsökkenési leírás és igénybe vett internet-szolgáltatás 2007. évben elszámolt költsége együttes összegének 10 százaléka, ha az egyéni vállalkozó
ba) regisztrációra kötelezett személy, akinek az egyéni
vállalkozói tevékenységébõl származó adóévi bevétele
nem haladja meg az a) pont szerinti mértéket és adóbevallási, adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez
nem veszi igénybe állandó képviselõ szolgáltatását;
bb) állandó képviselõ, feltéve, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységébõl származó adóévi bevétele (a tevékenységét az adóévben megkezdõ vagy megszüntetõ
egyéni vállalkozó esetében a tevékenység egy napjára esõ
átlagos napi bevétel 365 napra számított összege) a 25 millió forintot nem haladja meg.
(22) A (21) bekezdés alkalmazásában
a) regisztrációra kötelezett személy: az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról
és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény alapján adóbevallást, illetõleg adatszolgáltatást az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a központi elektronikus szolgál-
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tató rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesítõ
személy;
b) állandó képviselõ: az adózás rendjérõl szóló törvény
szerint az adózó(k) képviseletére jogosult személy, ha
regisztrációra kötelezett személy(ek)tõl elektronikus adóbevallás, illetõleg adatszolgáltatás benyújtására állandó
meghatalmazással (megbízással) rendelkezik.”
(4) Az Szja tv. 49/B. §-a a következõ (23) bekezdéssel
egészül ki:
„(23) A (20) bekezdés c) pontjában említett kár az elemi
csapás okozta olyan kár, amely az egyéni vállalkozó megelõzõ adóévi bevételének (a tevékenységét az elõzõ adóévben, vagy az adóévben megkezdõ egyéni vállalkozó
esetében a tevékenység egy napjára esõ átlagos napi bevétel 365 napra számított összegének) legalább a 15 százaléka. Ha az egyéni vállalkozó nem rendelkezik tõle független szervezet által kiadott okmánnyal, a kár tényét tartalmazó, általa kiállított jegyzõkönyvet a kár keletkezését
követõ 15 napon belül megküldi az illetékes állami adóhatóság részére. A határidõ elmulasztása esetén igazolási
kérelem nem terjeszthetõ elõ.”
4. § Az Szja tv. 55. §-a a következõ (2)–(5) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés szerint a 2007. évre megállapított
adót csökkenti – azzal a korlátozással, hogy a csökkentés
mértéke nem lehet több az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása nélkül megállapított adó 70 százalékánál – a
(3)–(4) bekezdés rendelkezései szerint meghatározott kedvezmény, amely az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegû (de minimis)
támogatásnak minõsül.
(3) A (2) bekezdésben említett kedvezmény – feltéve,
hogy a kedvezmény alapjául szolgáló bizonylatokat az
egyéni vállalkozó az adó utólagos megállapításához való
jog elévüléséig megõrzi –
a) az egyéni vállalkozó által az állandó képviselõje
részére a 2007. évben az állandó képviselõtõl igénybe vett
számviteli és könyvviteli szolgáltatás ellenében igazoltan
fizetett díj 15 százaléka, ha az egyéni vállalkozó regisztrációra kötelezett személy, feltéve, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységébõl származó adóévi bevétele (a tevékenységét az adóévben megkezdõ vagy megszüntetõ
egyéni vállalkozó esetében a tevékenység egy napjára esõ
átlagos napi bevétel 365 napra számított összege) a 4 millió forintot nem haladja meg;
b) a 2006–2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésû számítástechnikai gépei, berendezései beszerzési
értékének 2 százaléka és az igénybe vett internet-szolgáltatás miatt a 2007. évben igazoltan felmerült kiadás 10 százaléka, ha az egyéni vállalkozó
ba) regisztrációra kötelezett személy, akinek az egyéni
vállalkozói tevékenységébõl származó adóévi bevétele
nem haladja meg az a) pont szerinti mértéket és adóbevallási, adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez
nem veszi igénybe állandó képviselõ szolgáltatását;
bb) állandó képviselõ.
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(4) Ha az egyéni vállalkozó általános forgalmi adó levonására jogosult, a (3) bekezdés rendelkezései szerinti kedvezményt az általános forgalmi adó figyelmen kívül hagyásával állapítja meg.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában
a) regisztrációra kötelezett személy: az adózás rendjérõl
szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról
szóló 2005. évi CLXIII. törvény alapján adóbevallást, illetõleg adatszolgáltatást az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszer
igénybevételével elektronikus úton teljesítõ személy;
b) állandó képviselõ: az adózás rendjérõl szóló törvény
szerint az adózó(k) képviseletére jogosult személy, ha
regisztrációra kötelezett személy(ek)tõl elektronikus adóbevallás, illetõleg adatszolgáltatás benyújtására állandó
meghatalmazással (megbízással) rendelkezik.”
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(pl. anyagbeszerzés, üzemanyag-elszámolás) szükséges
mértéken felül – nem ad,
azzal, hogy az e) pontban említett esetben az ott meghatározott kamatmértéket meghaladóan, vagy az ott elõírt feltételektõl eltérõen juttatott, kamatként megszerzett bevétel
a magánszemély egyéb jövedelme; egyebekben az
a)–d) pontban nem említett, vagy az abban foglalt feltételektõl eltérõen kamatként megszerzett bevétel adókötelezettségének jogcímét e törvény megfelelõ szabályainak
alkalmazásával kell megállapítani, és az adókötelezettséget (ideértve a jövedelem megállapítását is) ennek megfelelõen kell teljesíteni.”
6. § Az Szja tv. 1. számú melléklete e törvény 1. számú
melléklete szerint módosul.

II. Fejezet
5. § (1) Az Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének felvezetõ
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Kamatjövedelemnek minõsülnek – figyelemmel az
(5) bekezdés rendelkezéseire is – a következõk:”
(2) Az Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja a következõk szerint módosul és egyidejûleg a bekezdés a következõ e) ponttal, valamint az azt követõ szöveggel egészül ki:
„d) a biztosítási szerzõdéshez fûzõdõ maradékjogból,
a tíz évnél rövidebb lejáratú életbiztosítás egyösszegû lejárati szolgáltatása címen vagy a három évnél rövidebb lejáratú nyugdíjbiztosítás egyösszegû lejárati szolgáltatása
címen keletkezõ bevételbõl az a rész minõsül kamatjövedelemnek, amely meghaladja a magánszemély vagy javára
más magánszemély által fizetett biztosítási díj összegét
(kivéve, ha azt a magánszemély, vagy a más magánszemély költségként elszámolta) vagy az adóköteles biztosítási díj összegét, azzal, hogy nem tekinthetõ az említett bevételrész kamatnak, ha a biztosításra befizetett díj(ak) akár
csak egy része e törvény szerint adómentesnek minõsült;
e) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi
II. törvény alapján átalakult szövetkezet, illetõleg az ilyen
szövetkezet csoportos kiválása útján létrejött szövetkezet,
valamint az 1993. december 31-éig az 1992. évi I. törvény
hatálya alatt megalakult szövetkezet, továbbá az elõzõekben felsorolt szövetkezetek közül a szövetkezetekrõl szóló
2006. évi X. törvény 106. §-a alapján az alapszabálya
módosításával tovább mûködõ szövetkezet tagja által
a szövetkezetének nyújtott tagi kölcsön kamatának (ideértve a szövetkezeti célrészjegy után a szövetkezet által
fizetett kamatot is) azon része, amely a felszámítás idõszakában érvényes jegybanki alapkamatot annak legfeljebb
5 százalékával haladja meg, feltéve, hogy a szövetkezet
tagjainak a jogszabályban elõírt célokon kívül és mértékeket meghaladóan hitelt nem nyújt, a tagjainak hitelfelvételéhez pénzintézetnél fedezetet nem képez, kezességet nem
vállal, pénzt elszámolásra – a szokásos üzletvitelhez

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény módosítása
7. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.)
4. §-ának 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„5. bejelentett részesedés: a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkezõ társas cégben és külföldi személyben (kivéve az
ellenõrzött külföldi társaságot) szerzett legalább 30 százalék mértékû részesedés, feltéve, hogy az adózó a részesedés megszerzését – a szerzésre vonatkozó szerzõdés,
okirat csatolásával – a szerzést követõ 30 napon belül bejelenti az adóhatóságnak; a határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye;”
(2) A Tao. 4. §-a a következõ 29. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„29. összes bevétel: az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott (ennek hiányában az adóév utolsó napjára
vonatkozó könyvviteli zárlat alapján megállapított) értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi mûveletek bevételei és rendkívüli bevételek;”
8. § (1) A Tao. 6. §-a a következõ új (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Ha az adózó (1) bekezdés szerinti adóalapja nem éri
el az adóévben az eladott áruk beszerzési értékével és a
külföldi telephely bevételével csökkentett, valamint a
(7)–(8) bekezdésben foglaltakkal módosított összes bevétele 2 százalékát, akkor az adóalap ez utóbbi összeg.”
(2) A Tao. 6. §-a a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az összes bevételt csökkenti
a) a jogelõd tagja, részvényese – a kedvezményezett átalakulással létrejött adózóban szerzett részesedés bekerü-
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lési értékeként – az adóévben elszámolt bevétellel, ha
alkalmazza a 7. § (1) bekezdésének gy) pontjában foglalt
rendelkezést,
b) az átruházó társaság kedvezményezett eszközátruházás esetén az önálló szervezeti egységének átruházása
alapján az adóévben elszámolt bevétellel, ha alkalmazza
a 16. § (12) bekezdésében foglaltakat,
c) a megszerzett társaság tagja, részvényese a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre
az adóévben elszámolt árfolyamnyereséggel, ha alkalmazza a 7. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezést.
(8) A (7) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az
összes bevételt növeli
a) a jogelõd kedvezményezett átalakulására, illetve
kedvezményezett részesedéscserére tekintettel a tag, a
részvényes az általa csökkentõ tételként figyelembe vett
összegbõl a megszerzett részesedés bekerülési értéke
csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az
adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre az említett rendelkezés alapján csökkentõ tételként figyelembe vett) összeggel, továbbá jogutód nélküli megszûnésének adóévében azzal a résszel,
amelyet még nem számolt el növelõ tételként,
b) az átvevõ társaság az átruházónál – az átruházó
nyilatkozata alapján – az összes bevétel csökkentéseként
figyelembe vett összegbõl az átvett tárgyi eszközökre és
immateriális javakra a számviteli elõírás alapján elszámolt
értékcsökkenésnek az átvett eszközök bekerülési értéke
arányában számított összeggel, továbbá jogutód nélküli
megszûnésének adóévében a fennmaradó összeggel.”
(3) A Tao. 6. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (6) bekezdés alkalmazásában elemi kár az elemi
csapás (így különösen a jégesõ, az árvíz, a belvíz, a fagy, a
homokverés, az aszály, a hó-, jég- és széltörés, a vihar,
a földrengés, valamint természeti vagy biológiai eredetû
tûz) okozta olyan kár, amelynek mértéke az adózó megelõzõ adóévi évesített árbevételének (átalakulással létrejött
adózónál a jogelõd árbevételébõl számított, az átalakulás
formájától függõen azzal egyezõ, összesített, megosztott
árbevételének) legalább a 15 százaléka. Az elemi csapás
igazolására a kár tényét tartalmazó okmány (pl. a biztosító,
a mezõgazdasági igazgatási szerv, a katasztrófavédelem
végrehajtását végzõ szerv által kiállított szakvélemény,
jegyzõkönyv, más okmány), vagy – ha az adózó nem rendelkezik független szervezet által kiállított okmánnyal –
az adózó által kiállított jegyzõkönyv szolgál. Az adózó
az általa kiállított jegyzõkönyvet a kár keletkezését követõ
15 napon belül megküldi az illetékes állami adóhatóság
részére. A határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem
nem terjeszthetõ elõ.”
9. § (1) A Tao. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adózás elõtti eredményt csökkenti:]
„d) értékcsökkenési leírásként az 1. és 2. számú mellékletben foglalt elõírások szerint az adóévre megállapított
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összeg, továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz
állományból bármely jogcímen történõ kivezetésekor – kivéve, ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be –, a forgóeszközök közé való átsorolásakor, valamint egyszeres könyvvitelt vezetõnél az eszközhöz kapcsolódó kötelezettség részleges vagy teljes elengedésekor,
átvállalásakor az eszköz számított nyilvántartási értékének
a készletre vett hulladékanyag, haszonanyag értékét meghaladó része, feltéve minden esetben, hogy az eszköz
értékcsökkenését az adózó a számvitelrõl szóló törvény
szerint az adózás elõtti eredmény terhére számolta el,”
(2) A Tao. 7. §-ának (1) bekezdése a következõ
dz) ponttal egészül ki:
[Az adózás elõtti eredményt csökkenti:]
„dz) a bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, feltéve, hogy a részesedést az adózó
(ideértve jogelõdjét is) az értékesítését megelõzõen legalább két éven át folyamatosan eszközei között tartotta
nyilván, továbbá a bejelentett részesedésre az adóévben
visszaírt értékvesztés,”
(3) A Tao. 7. §-a (1) bekezdésének dzs) pontja b) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adózás elõtti eredményt csökkenti:
dzs) az adózó]
„b) az eszköznek (kivéve a bejelentett részesedést)
a befektetett pénzügyi eszközök közül történõ kikerülésekor (ideértve az értékvesztés elszámolását is), a kötelezettségnek a hosszú lejáratú kötelezettségek közül történõ kikerülésekor a megelõzõ adóévekben a 8. § (1) bekezdés
dzs) pontja a) alpontja alapján adózás elõtti eredmény növeléseként elszámolt összeggel, részbeni kikerülése esetén
a külföldi pénzértékben kimutatott könyv szerinti érték
csökkenésének a megelõzõ adóév utolsó napján kimutatott
könyv szerinti értékkel arányosan számított összeggel,
azzal, hogy e rendelkezést valamennyi olyan értékelt eszközre, kötelezettségre alkalmazni kell, amelyeknek az
árfolyam különbözetét bevételként el kell számolni,”
10. § (1) A Tao. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adózás elõtti eredményt növeli:]
„b) az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési
leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt
összeg, továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz
állományból bármely jogcímen történõ kivezetésekor – kivéve, ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következik be – vagy a forgóeszközök közé való átsorolásakor,
valamint egyszeres könyvvitelt vezetõnél az eszközhöz
kapcsolódó kötelezettség részleges vagy teljes elengedésekor, átvállalásakor az eszköz könyv szerinti értékének
a készletre vett hulladékanyag, haszonanyag értékét meghaladó része, feltéve minden esetben, hogy az eszköz
értékcsökkenését az adózó a számvitelrõl szóló törvény
szerint az adózás elõtti eredmény terhére számolta el,”
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(2) A Tao. 8. §-a (1) bekezdésének dzs) pontja b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az adózás elõtti eredményt növeli:
dzs) az adózó]
„b) az eszköznek (kivéve a bejelentett részesedést)
a befektetett pénzügyi eszközök közül történõ kikerülésekor (ideértve az értékvesztés elszámolását is), a kötelezettségnek a hosszú lejáratú kötelezettségek közül történõ
kikerülésekor a megelõzõ adóévekben a 7. § (1) bekezdés
dzs) pontja a) alpontja alapján adózás elõtti eredmény
csökkentéseként elszámolt összeggel, részbeni kikerülése
esetén a külföldi pénzértékben kimutatott könyv szerinti
érték csökkenésének a megelõzõ adóév utolsó napján
kimutatott könyv szerinti értékkel arányosan számított
összeggel, azzal, hogy e rendelkezést valamennyi olyan
értékelt eszközre, kötelezettségre alkalmazni kell, amelyeknek az árfolyam különbözetét ráfordításként el kell
számolni,”
11. § A Tao. 22. §-a a következõ (11)–(14) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) Az adózó – ha regisztrációra kötelezett személy és
az adóévi (éves szintre számított) árbevétele nem haladta
meg a 4 millió forintot – az állandó képviselõjétõl igénybe
vett számviteli és könyvviteli szolgáltatás alapján az adóévben az eredmény terhére elszámolt szolgáltatási díj
15 százalékát a 2007. adóévi adóból adókedvezményként
veheti igénybe. Az adókedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély
összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.
(12) Az adóévben (éves szintre számítva) legfeljebb
25 millió forint árbevételt kimutató állandó képviselõ adózó és az (éves szintre számítva) legfeljebb 4 millió forint
árbevételt kimutató regisztrációra kötelezett személynek
minõsülõ adózó, ha adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez nem veszi igénybe állandó
képviselõ szolgáltatását, a 2006–2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésû számítástechnikai gépekre, berendezésekre az adóévben a számviteli elõírások alapján
az eredmény terhére elszámolt terv szerinti értékcsökkenés
és az igénybe vett internetszolgáltatás költsége együttes
összegének 10 százalékát a 2007. adóévben adókedvezményként veheti igénybe. Az adókedvezmény az állami
támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában
csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.
(13) A (11)–(12) bekezdés alkalmazásában
a) regisztrációra kötelezett személy: az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról
és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény alapján adóbevallást, illetõleg adatszolgáltatást az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesítõ
személy;
b) állandó képviselõ: az adózás rendjérõl szóló törvény
szerint az adózó(k) képviseletére jogosult személy, ha a re-
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gisztrációra kötelezett személy(ek)tõl elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás benyújtására állandó meghatalmazással (megbízással) rendelkezik.
(14) A szövetkezet a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi
X. törvény 58. §-a alapján az adóévben képzett közösségi
alap 6,5 százalékát adókedvezményként veheti igénybe.
Az adókedvezmény az állami támogatásokra vonatkozó
rendelkezések alkalmazásában az adóévben igénybe vett
csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.”
12. § A Tao. 22/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„22/B. § (1) Az adózó adókedvezményt vehet igénybe
a) jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékû beruházás,
b) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet)
meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat
közigazgatási területén üzembe helyezett és üzemeltetett,
jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékû beruházás,
c) jelenértéken legalább 100 millió forint értékû,
korábban már használatba vett, állati eredetû élelmiszert
elõállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,
d) jelenértéken legalább 100 millió forint értékû önálló
környezetvédelmi beruházás,
e) jelenértéken legalább 100 millió forint értékû,
ea) meglévõ, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról
szóló jogszabály fogalommeghatározása szerinti állandóhelyû szolgálat keretében, vagy a helyhez kötött, az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény szerinti
elõfizetõi interfésszel rendelkezõ elektronikus hírközlõ
hálózat fejlesztésével, vagy
eb) 2006. január 1-jét követõen szerzett frekvenciahasználati jogosultság alapján megvalósuló,
szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás,
f) az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést szolgáló, a felsõoktatási intézmény, a
Magyar Tudományos Akadémia vagy a központi költségvetési szerv által alapított kutatóintézet (kutatóhely) kezelésében lévõ területen üzembe helyezett és üzemeltetett,
jelenértéken legalább 100 millió forint értékû beruházás,
g) jelenértéken legalább 100 millió forint értékû, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás,
h) munkahelyteremtést szolgáló beruházás
üzembe helyezése és a kormányrendeletben foglaltak
szerinti üzemeltetése esetén, feltéve, hogy a beruházás új
létesítmény létrehozatalát, meglévõ létesítmény bõvítését
vagy – az alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti
fejlesztést szolgáló beruházást kivéve – az elõállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a termelési, szolgáltatási folyamat alapvetõ változását eredményezi.
(2) Az adókedvezményt az adózó e törvény és a kormányrendelet elõírásai alapján maga állapítja meg. A kormányrendeletben meghatározott idõtartam alatt össze-
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vonandó, jelenértéken 100 millió eurónak megfelelõ forintösszeget meghaladó – kormányrendeletben meghatározott – elszámolható költség esetén az adózó az adókedvezményt a miniszterhez benyújtott kérelemre hozott határozat alapján veheti igénybe.
(3) Az adókedvezmény igénybevételének feltétele,
hogy az adózó a beruházás megkezdése elõtt
a) a miniszternek bejelenti a kormányrendeletben meghatározott valamennyi adatot,
b) az adókedvezmény iránti kérelmet a kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában benyújtja
a miniszterhez, ha az adókedvezmény a miniszter határozata alapján vehetõ igénybe.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában elõírt bejelentés késedelmes teljesítése esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye, továbbá a beruházás megkezdését
követõen a bejelentés nem egészíthetõ ki, illetve nem módosítható.
(5) Az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a környezeti elemek védelme, valamint a környezetet veszélyeztetõ hatások elleni védelem érdekében,
a beruházás üzembe helyezését követõ öt évben hatályos,
jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított
határértéket a tényleges kibocsátási mutató ne haladja
meg.
(6) Az adózó az adókedvezményt a beruházás üzembe
helyezését követõ adóévben – vagy döntése szerint a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követõ
kilenc adóévben, legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem
benyújtásának adóévét követõ tizennegyedik adóévben
veheti igénybe.
(7) Az adózó által igénybe vett adókedvezmény, valamint a kormányrendeletben meghatározott más állami
támogatás együttes összege jelenértéken nem haladhatja
meg a bejelentett, engedély esetén a határozatban megállapított, de legfeljebb jelenértéken a ténylegesen felmerült,
elszámolható költség összegére vetített, a kormányrendeletben meghatározott aránnyal számított értéket.
(8) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti önálló környezetvédelmi beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó adókötelezettsége a kérelem, a bejelentés benyújtása évét megelõzõ ötödik évben
vagy korábban kezdõdött. Önálló környezetvédelmi beruházás az a beruházás, amely kizárólag a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
1. §-a (2) bekezdésének a)–c) pontja szerinti célt szolgál.
(9) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének további feltétele,
hogy az adókedvezmény elsõ igénybevételének adóévét
követõ négy adóévben
a) az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi
létszáma legalább 150 fõvel – ha az adózó a beruházást
a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett
települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi
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üzembe és üzemelteti, legalább 75 fõvel – meghaladja
a beruházás megkezdését megelõzõ adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát, vagy
b) az adózónál elszámolt, évesített bérköltség legalább
az adóév elsõ napján érvényes minimálbér adóévre számított összegének hatszázszorosával – ha az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén
helyezi üzembe és üzemelteti, legalább háromszázszorosával – meghaladja a beruházás megkezdését megelõzõ
adóév évesített bérköltségét.
(10) Kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás esetén az adókedvezmény igénybevételének további
feltétele, hogy az adózó a beruházás üzembe helyezését
követõ öt évben az üzembe helyezett tárgyi eszköz igénybevételével nem állít elõ olyan filmet, amelyet a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 5/B. §-a
alapján az V. kategóriába kellene sorolni.
(11) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az adókedvezmény
igénybevételének további feltétele, hogy az adókedvezmény elsõ igénybevételének adóévét követõ harmadik
adóévben és az azt követõ négy adóévben
a) az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók legalább 20 százalékát pályakezdõként
felvett munkavállalók adják azzal, hogy pályakezdõnek
minõsül az a természetes személy, aki a középfokú nevelési-oktatási vagy a felsõoktatási intézménnyel nappali
képzés keretében fennálló jogviszonya, illetve a tanulói
jogviszonya tankötelezettség címén való megszûnését követõ egy naptári éven belül elsõ alkalommal létesít munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, valamint
b) a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a beruházás megkezdését megelõzõ adóévben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát, ha
ba) az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén helyezi üzembe és üzemelteti, akkor
nagyvállalkozásnál 150 fõvel, középvállalkozásnál 75 fõvel, kisvállalkozásnál 15 fõvel,
bb) az adózó a beruházást a kormányrendeletben meghatározott leghátrányosabb 48 kistérség települési önkormányzatának közigazgatási területén helyezi üzembe és
üzemelteti, akkor nagyvállalkozásnál 20 fõvel, kis- és
középvállalkozásnál 5 fõvel,
bc) a ba)–bb) pontban megnevezetten kívüli települési
önkormányzat közigazgatási területén helyezi üzembe és
üzemelteti, akkor nagyvállalkozásnál 300 fõvel, középvállalkozásnál 150 fõvel, kisvállalkozásnál 30 fõvel
haladja meg, azzal, hogy a rendelkezések alkalmazásában
a vállalkozás méretét a bejelentés, illetve a kérelem benyújtását megelõzõ hónap utolsó napján érvényes besorolás szerint kell figyelembe venni.
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(12) Mezõgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló, az (1) bekezdés a)–c), valamint
h) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvezmény
igénybevételének további feltételeit a kormányrendelet
tartalmazza.
(13) A kormányrendelet az e törvényben foglaltakon
kívüli feltételeket is megállapíthat, vagy rendelkezhet az
adókedvezmény igénybevételének tilalmáról.
(14) Az adózó nem jogosult a (7) bekezdés szerinti adókedvezményre, és a már igénybe vett adókedvezmény
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, ha az
e törvényben, a kormányrendeletben, illetve a határozatban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti. Nem kell
e rendelkezést alkalmazni, ha a feltétel teljesítését elháríthatatlan külsõ ok akadályozta meg.
(15) Az adózó a kormányrendeletben meghatározott
adatokat társasági adóbevallásában beruházásonként feltünteti.
(16) Az adóhatóság a (15) bekezdés alapján rendelkezésére álló valamennyi adatról adózónként és beruházásonként haladéktalanul tájékoztatja a kincstárt, amely a kapott
adatok felhasználásával, megkeresésre – törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzõdésben elõírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében – a miniszter részére adatot
szolgáltat. A kincstár által a tájékoztatás révén megszerzett adatra az adózás rendjérõl szóló törvénynek az adótitokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(17) Ha a miniszter határozatban engedélyezi az adókedvezményt, azt az illetékes miniszterek véleményét
figyelembe véve hozza meg. Az engedély kiadása elõtt
– ha szükséges – megkéri az Európai Bizottság hozzájárulását. A határozatot a kérelem benyújtását, hiánypótlási
felhívás esetén a hiánypótlást követõ 60 napon belül kell
meghozni, a határidõ egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.”
13. § A Tao. 31. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktus végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg: a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. október
24-ei 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL 2006.11.01.
L 302/29).”
14. § A Tao. 3. számú melléklete B) fejezete a következõ 13. ponttal egészül ki:
[A vállalkozási tevékenység érdekében felmerülõ egyes
költségek, ráfordítások]
„13. A szövetkezetnél a közösségi alapból a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény 57. §-ának (2) bekezdése
szerinti céloknak megfelelõ felhasználás alapján elszámolt
költség;”
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III. Fejezet

Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló
2002. évi XLIII. törvény módosítása
15. § Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló
2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) 5. §-a a
következõ (6)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 2007. adóévben az eva alapját csökkenti a
(7)–(9) bekezdés rendelkezései szerint meghatározott kedvezmény.
(7) A (6) bekezdésben említett kedvezmény, ha az adóalany
a) regisztrációra kötelezett személy, az állandó képviselõje részére általa a 2007. adóévben – az igénybe vett
számviteli és könyvviteli szolgáltatás ellenében – fizetett
díj 60 százaléka, feltéve, hogy az adóalany e kedvezmény
nélkül számított evaalapja (a tevékenységét az adóévben
megkezdõ vagy megszüntetõ adóalany esetében a tevékenység egy napjára esõ átlagos napi evaalap 365 napra
számított összege) a 4 millió forintot nem haladja meg,
b) állandó képviselõ, feltéve, hogy az a) pont szerint
számított evaalapja a 25 millió forintot nem haladja meg,
továbbá a regisztrációra kötelezett személynek minõsülõ
adóalany, ha adóbevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez nem veszi igénybe állandó képviselõ szolgáltatását és az a) pont szerint számított eva alapja
a 4 millió forintot nem haladja meg, a 2006–2007. adóévben beszerzett általános rendeltetésû számítástechnikai
gépei, berendezései bekerülési értékének – a számvitelrõl
szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalanyként történõ beszerzés esetén az áfával együtt számított beszerzési
értékének – 20 százaléka, valamint általa a 2007. adóévben igénybe vett internetszolgáltatás számla szerinti,
áfával együtt számított díjának 40 százaléka,
feltéve, hogy a kedvezmény alapjául szolgáló bizonylatokat az adóalany az adó utólagos megállapításához való jog
elévüléséig megõrzi.
(8) A (7) bekezdés alkalmazásában
a) regisztrációra kötelezett személy: az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról
és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény alapján adóbevallást, illetõleg adatszolgáltatást az okmányirodánál teljesített regisztráció alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevételével elektronikus úton teljesítõ
személy;
b) állandó képviselõ: az adózás rendjérõl szóló törvény
szerint az adózó(k) képviseletére jogosult személy, ha a regisztrációra kötelezett személy(ek)tõl elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás benyújtására állandó meghatalmazással (megbízással) rendelkezik.
(9) A (7) bekezdés alapján érvényesített kedvezmény
25 százaléka az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések alkalmazásában csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.”
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16. § Az Eva tv. 22. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az egyszerûsített vállalkozói adó szabályai szerint
adózó biztosított egyéni vállalkozó a Tbj. 29/A. §-ának
(1)–(3) bekezdésében meghatározott járulékalap után fizetendõ járulékot és a tételes egészségügyi hozzájárulást havonta a tárgyhónapot követõ hónap 12. napjáig fizeti meg
és az adózás rendjérõl szóló törvény 31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a tárgyhónapot
követõ hónap 12-éig vallja be. A Tbj. 31. §-ának (4) bekezdésében említett egyéni vállalkozó az evaalap 4 százaléka után fizetendõ járulékot és a tételes egészségügyi hozzájárulást negyedévente, a negyedévet követõ hónap
12. napjáig fizeti meg és az adózás rendjérõl szóló törvény
31. §-ának (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal a tárgynegyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként vallja be. A kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot az evaalap 10 százaléka után évente, az adóévet követõ hónap
12. napjáig fizeti meg és az éves eva-bevallásában vallja be.”

IV. Fejezet
Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló
2005. évi CXX. törvény módosítása
17. § (1) Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban:
Ekho tv.) 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A közterhek e törvény szerinti megfizetését a (3) bekezdésben említett foglalkozású magánszemély azon bevételére választhatja, amely az adóévben a Magyar Köztársaság törvényes fizetõeszközében történõ kifizetéssel
(folyósítással)]
„a) – a (7) bekezdés rendelkezéseiben foglalt korlátozással – munkaviszonyban, vagy társas vállalkozás személyesen közremûködõ tagjaként illeti meg, feltéve, hogy
e bevételt eredményezõ jogviszonyában kizárólag a foglalkozása szerinti tevékenységet folytat, és/vagy”
(2) Az Ekho tv. 3. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a magánszemély munkaviszonyban folytat ekho
választására jogosító tevékenységet, az ellenértéket kifizetõ munkáltató a tevékenység adott havi ellenértékeként
kifizetett összegnek a hónap elsõ napján érvényes havi
minimálbért meghaladó részére veszi figyelembe a magánszemély ekho választására vonatkozó nyilatkozatát.
Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha
a) a magánszemély nyugdíjas;
b) a magánszemélynek a munkáltatóval fennálló más
jogviszonyában legalább a hónap elsõ napján érvényes
havi minimálbér alapulvételével a közteherviselési kötele-
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zettség teljesítése az általános szabályok szerint megtörténik;
c) a magánszemély igazolja, hogy az (1) bekezdés
a) pontjában említett címen az adóév elejétõl együttesen
legalább az adóév elsõ napján érvényes havi minimálbér
tizenkétszeresének megfelelõ olyan jövedelmet szerzett,
amely után a közteherviselési kötelezettség teljesítése az
általános szabályok szerint megtörtént.”
18. § Az Ekho tv. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 4. § (3) bekezdése szerint a kifizetõt terhelõ
ekhóból az ekhoalap
a) 9 százaléka egészségbiztosítási járuléknak,
b) 11 százaléka nyugdíjbiztosítási járuléknak
minõsül.”
19. § Az Ekho tv. 11. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az állami adóhatóság a magánszemélyt terhelõ
11 százalékos mértékkel levont ekho megfizetett összegét
személyi jövedelemadóként tartja nyilván. A magánszemélyt terhelõ 15 százalékos mértékkel levont ekho
megfizetett összegébõl az állami adóhatóság
a) 73 százalékot személyi jövedelemadóként tart nyilván, 27 százalékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utal át;
b) a magánszemély magánnyugdíjpénztári tagsága esetén 73 százalékot személyi jövedelemadóként tart nyilván,
26 százalékot a magánszemély magánnyugdíjpénztárának,
1 százalékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utal át.
(2) Az állami adóhatóság a kifizetõt terhelõ, megfizetett
ekho összegébõl
a) 55 százalék nyugdíjbiztosítási járulékot a Nyugdíjbiztosítási Alapnak,
b) 45 százalék egészségbiztosítási járulékot az Egészségbiztosítási Alapnak
utal át.”

V. Fejezet
Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról
és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása
20. § (1) Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A társas vállalkozás – az elõtársaság kivételével –
4 százalék mértékkel különadót állapít meg és fizet az adóévi beszámolóban kimutatott adózás elõtti eredményének
a (2) bekezdésben felsorolt tételekkel növelt, a (3) bekezdésben felsorolt tételekkel csökkentett és a (12) bekezdés
szerint módosított, továbbá ha nemzetközi szerzõdés így
rendelkezik, a külföldi telephely útján végzett tevékenység révén keletkezett, a telephelynek betudható, külföldön
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adóztatható, e törvény szerinti különadó-alapnak megfelelõ tartalmú jövedelmet nem tartalmazó pozitív összege
(különadó-alap) után.”
(2) A Kjtv. 3. §-ának (2) bekezdése a következõ
e)–h) pontokkal egészül ki:
[Növelõ tételek]
„e) a társas vállalkozás jogutódlással (átalakulással)
történõ megszûnése esetén a jogelõdnél utolsó adóévében,
a társas vállalkozásból történõ kiválás, a társas vállalkozás
részleges átalakulása esetén a jogutódnál elsõ adóévében,
a végleges vagyonmérlegében kimutatott pozitív összevont átértékelési különbözet, a (10) bekezdésben meghatározott kivétellel,
f) a (3) bekezdés e) pontja alapján csökkentõ tételként
figyelembe vett összegbõl a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke
csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az
adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb a részesedésre az említett rendelkezés alapján csökkentõ tételként figyelembe vett) összeg, továbbá a társas
vállalkozás jogutód nélküli megszûnésének adóévében
a (3) bekezdés e) pontja alapján csökkentõ tételként figyelembe vett összegbõl az a rész, amelyet a társas vállalkozás
még nem számolt el növelõ tételként,
g) a (3) bekezdés f) pontja alapján csökkentõ tételként
figyelembe vett összegbõl a kedvezményezett átalakulás
alapján megszerzett részesedés bekerülési értéke csökkentéseként, könyv szerinti értéke kivezetéseként az adóévben bármely jogcímen elszámolt (de összesen legfeljebb
a részesedésre az említett rendelkezés alapján csökkentõ
tételként figyelembe vett) összeg, továbbá a társas vállalkozás jogutód nélküli megszûnésének adóévében a (3) bekezdés f) pontja alapján csökkentõ tételként figyelembe
vett összegbõl az a rész, amelyet a társas vállalkozás még
nem számolt el növelõ tételként,
h) a bejelentett részesedéshez kapcsolódó, az adóévben
ráfordításként elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség,
a részesedés bármely jogcímen történõ kivezetése (ide
nem értve az átalakulás miatti elszámolást) következtében
elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó
része.”
(3) A Kjtv. 3. §-ának (3) bekezdése a következõ
e)–j) pontokkal egészül ki:
[Csökkentõ tételek:]
„e) a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámolt árfolyamnyereség
a megszerzett társaság tagjánál (részvényesénél), ha a tag
(a részvényes) alkalmazni kívánja e csökkentõ tételt, feltéve, hogy a tag (a részvényes) a kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett valamennyi részesedést
elkülönítetten tartja nyilván,
f) a kedvezményezett átalakulásban részt vevõ társaság
tagjánál (részvényesénél) az átalakulás következtében
kivezetett részesedés könyv szerinti értékét meghaladóan
a társaság jogutódjában szerzett részesedés bekerülési
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értékeként az adóévben elszámolt bevétel, ha a tag (a részvényes) alkalmazni kívánja e csökkentõ tételt, feltéve,
hogy a tag (a részvényes) a kedvezményezett átalakulás
alapján megszerzett valamennyi részesedést elkülönítetten
tartja nyilván,
g) kedvezményezett eszközátruházás esetén az átruházó társaságnál – választása szerint, az átvevõ társasággal
írásban kötött szerzõdés alapján, a (11) bekezdésben meghatározott feltételekkel – az önálló szervezeti egység átruházása alapján elszámolt bevételnek az átadott eszközök
könyv szerinti értékét meghaladó része,
h) a (13) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel, az
alapkutatás, az alkalmazott kutatás vagy a kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (ide nem értve a belföldi illetõségû
társas vállalkozástól, a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétõl közvetlenül vagy közvetve igénybe vett kutatási
és kísérleti fejlesztési szolgáltatás ellenértéke alapján
elszámolt költséget) a felmerülés adóévében, vagy – a társas vállalkozás választása szerint, ha a költséget kísérleti
fejlesztés aktivált értékeként (szellemi termékként) állományba veszi – az értékcsökkenés elszámolásának adóévében, legfeljebb az elszámolt értékcsökkenés összegéig;
a társas vállalkozás nem csökkentheti az adózás elõtti
eredményt az említett költségbõl (ráfordításból) a fejlesztés céljára vagy a tevékenység költségei (ráfordításai)
ellentételezésére a mérlegkészítés napjáig az adóhatóságtól igényelt, vagy az adóévben – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatás, juttatás összegével, illetve
– ha él a választási lehetõséggel – a támogatás, juttatás
alapján az adóévi adózás elõtti eredménye javára elszámolt bevétellel,
i) a bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, feltéve, hogy a részesedést a társas vállalkozás (ideértve jogelõdjét is) az értékesítését megelõzõen
legalább két éven át folyamatosan birtokolta, továbbá a bejelentett részesedésre az adóévben visszaírt értékvesztés.
j) a visszavásárolt saját üzletrész, saját részvény, saját
átalakított befektetõi részjegy bevonása következtében
elszámolt bevételnek a visszavásárolt saját üzletrész, saját
részvény, saját átalakított befektetõi részjegy bekerülési
értékét meghaladó része.”
(4) A Kjtv. 3. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Az adókötelezettsége keletkezésének napját követõ
második naptári hónap elsõ napjától kezdõdõ 12 hónapos
idõszakra 30 napon belül köteles adóelõleget bevallani
a külföldi vállalkozó által bevallott adóelõleggel egyezõen
a tevékenységét folytató európai részvénytársaság, európai szövetkezet, illetve az európai részvénytársaság, az
európai szövetkezet által bevallott adóelõleggel egyezõen
a tevékenységét folytató külföldi vállalkozó.”
(5) A Kjtv. 3. §-a a következõ (10)–(13) bekezdéssel
egészül ki:
„(10) Kedvezményezett átalakulás esetén a jogelõd,
illetve a jogutód – választása szerint – nem alkalmazza
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a (2) bekezdés e) pontját, feltéve, hogy a jogutód létesítõ
okirata tartalmazza a (12) bekezdésben foglaltak alkalmazására vonatkozó kötelezettségvállalást.
(11) A (3) bekezdés g) pont alkalmazásának feltétele,
hogy a kedvezményezett eszközátruházás alapjául szolgáló írásbeli szerzõdés tételesen tartalmazza az átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a passzív idõbeli
elhatárolást is), és azoknak az átadás napjára az átruházó
társaságnál kimutatott bekerülési értékét, könyv szerinti
értékét és számított nyilvántartási értékét, valamint a
(12) bekezdésben foglaltak alkalmazására vonatkozó
kötelezettségvállalást.
(12) Kedvezményezett átalakulás esetén a jogutód
a jogelõdtõl átvett, kedvezményezett eszközátruházás esetén az átvevõ társaság az átruházó társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a passzív idõbeli elhatárolást is) figyelembe véve az átalakulást, illetve az eszközátruházást követõen a különadó-alapját úgy határozza
meg, mintha az átalakulás, illetve a kedvezményezett eszközátruházás nem történt volna meg. Kedvezményezett
átalakulás esetén a jogutód, kedvezményezett eszközátruházás esetén az átvevõ társaság az átértékelt, illetve átvett
eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván,
és e nyilvántartásban feltünteti a jogelõdnél az átalakulás
napjára, illetve az átruházó társaságnál az átadás napjára
kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, illetve az átvételt
követõen a különadó-alap módosításaként elszámolt
összeget is.
(13) A (3) bekezdés h) pontjában foglaltak az igénybe
vett kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatásra a megrendelõnél akkor alkalmazhatóak, ha a szolgáltatást nyújtó
a megrendelõnek nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást
nem belföldi illetõségû társas vállalkozástól, külföldi vállalkozó belföldi telephelyétõl megrendelt kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybevételével teljesítette.”
21. § A Kjtv. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézet az adóévben az állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten
érintett hitelállománya alapján kamat és kamatjellegû
bevétel címén befolyt összeg után 5 százalékos mértékkel
járadékot állapít meg és fizet.”
22. § A Kjtv. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A fizetendõ különadót és a 4. § szerinti járadékot az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvényben a társasági adóra elõírt határidõben – az adóévben a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alól kikerülõ hitelintézet esetében a 4. § szerinti járadékot a kikerülést követõ 90. napig – kell megállapítani,
bevallani és megfizetni, illetve ettõl az idõponttól lehet
visszaigényelni.”
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23. § (1) A Kjtv. 7. §-ának 8–9. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„8. 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;
9. 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.”
(2) A Kjtv. 7. §-a a következõ 10–13. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„10. kedvezményezett részesedéscsere: a Tao. tv. 4. §
23/c) pontjában meghatározott fogalom, figyelembe véve
a Tao. tv. 4. § 32/a) pontjában foglaltakat is;
11. kedvezményezett átalakulás: a Tao. tv. 4. §
23/a) pontjában meghatározott fogalom, figyelembe véve
a Tao. tv. 4. § 32/a) pontjában foglaltakat is;
12. kedvezményezett eszközátruházás: a Tao. tv. 4. §
23/b) pontjában meghatározott fogalom, figyelembe véve
a Tao. tv. 4. § 32/a) pontjában foglaltakat is;
13. bejelentett részesedés: a Tao. tv. 4. § 5. pontjában
meghatározott fogalom.”
24. § A Kjtv. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) az 1990. július 23-i 90/434/EGK tanácsi irányelv
a különbözõ tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszerérõl;
b) a 2005. február 17-i 2005/19/EK tanácsi irányelv
a különbözõ tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszerérõl szóló 90/434/EGK
irányelv módosításáról.”

MÁSODIK RÉSZ
AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT,
A FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉSEKET
ÉS A REGISZTRÁCIÓS ADÓT ÉRINTÕ
MÓDOSÍTÁSOK
VI. Fejezet
Az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény módosítása
25. § Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) 9. §-a
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a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:
„(2) Nem minõsül szolgáltatásnyújtásnak továbbá, ha
a terméket értékesítõ vagy a szolgáltatást nyújtó a teljesítéssel keletkezett, pénzbeni követeléseként fennálló ellenértéket harmadik személyre engedményezi, feltéve, hogy
a harmadik személy a követelés megvásárlásával nyújt
– a 8. § (1) bekezdése szerint – szolgáltatást az engedményezõnek.”

gáltatóktól kapott, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó,
törtév esetén éves szintre átszámított adatai alapján – határozza meg a helyközi, a helyi tömegközlekedésben, a
komp- és révközlekedésben az ingyenes utazások után az
árkiegészítésre jogosult szolgáltatóknak járó fogyasztói
árkiegészítés éves összegét, illetve annak egy hónapra esõ
1/12-ed részét, amelyet évente a következõ évi költségvetési irányelvekben szereplõ fogyasztói árindexszel valorizál.”

26. § Az áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 23., 26. és
27. pontjainak helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) E törvény alkalmazásában]
„23. folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás: a közüzemi szerzõdések keretében nyújtott termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, valamint a külön törvényben meghatározott feljogosított fogyasztók, engedélyesek,
illetve földgáztermelõk közötti földgáz-, hõenergia-, illetve villamosenergia termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, továbbá a távközlési szerzõdések keretében történõ
szolgáltatásnyújtás, ahol a jogviszony jellegébõl következik a termékértékesítõ, szolgáltatásnyújtó állandó rendelkezésre állása;
26. a Közösség és annak területe: a Közösség tagállamainak azon területe, amelyre az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdést (a továbbiakban: Szerzõdés) annak
299. cikke értelmében alkalmazni kell, kivéve a 9. számú
melléklet A. részében felsorolt tagállamok ott meghatározott államterület részét;
27. harmadik ország és annak területe: a 26. pont alá
nem tartozó államok és azok államterülete a 9. számú melléklet B. részében meghatározott eltéréssel, valamint
a 9. számú melléklet A. részében felsorolt tagállamok ott
meghatározott államterület része;”

31. § (1) A Fát. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az árkiegészítés alanya a belföldön nyújtott személyszállítási szolgáltatás tekintetében az árkiegészítést
– a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – maga köteles megállapítani, bevallani és igényelni vagy visszafizetni
(önadózás).”

27. § Az áfa-törvény 2. számú melléklete e törvény
2. számú melléklete szerint módosul.

VIII. Fejezet

28. § Az áfa-törvény 9. számú melléklete helyébe e törvény 3. számú melléklete lép.

VII. Fejezet
A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló
2003. évi LXXXVII. törvény módosítása
29. § A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi
LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 4. § (3) bekezdése a következõ új c) ponttal egészül ki:
„c) gyermekotthonok jegy- és bérletvásárlásai után.”
30. § A Fát. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közlekedésért felelõs miniszter – külön jogszabályban foglaltak szerint, az árkiegészítésre jogosult szol-

(2) A Fát. 9. §-a következõ új (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (2)–(4) bekezdés számozása
(3)–(5) bekezdésre változik:
„(2) Az árkiegészítés alanya a 7. § (3) bekezdés szerint
megállapított összeget maga köteles bevallani és igényelni
vagy visszafizetni. Az árkiegészítés alanya – a közlekedésért felelõs miniszter által – a részére egy hónapra megállapított összeget havonta igényelheti.”
(3) A Fát. 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap a közlekedésért felelõs miniszter arra, hogy rendeletben szabályozza a belföldi személyszállítás ingyenes utazásai után az árkiegészítésre jogosult
szolgáltatóknak járó fogyasztói árkiegészítés megállapításának rendjét.”

A regisztrációs adóról szóló
2003. évi CX. törvény módosítása
32. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
(a továbbiakban: Rega-tv.) Melléklete helyébe e törvény
4. számú melléklete lép.

HARMADIK RÉSZ
IX. Fejezet
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása
33. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
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CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 7. §-a 1. pontjának n) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában
1. jövedéki termék belföldi elõállítása: a belföldön bármilyen alapanyag, termék felhasználásával, bármilyen
eljárással végzett termelési, feldolgozási, kiszerelési
(palackozási) tevékenység, amelynek eredményeként jövedéki termék jön létre, kivéve:]
„n) a 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkoholtermékek közül a 64. § (4) bekezdés a)–b) pontja alá esõ alkoholtermék elõállítását (keletkezését).”
34. § A Jöt. 28. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A bioetanol (4) bekezdés szerinti szállítása a 19. §
(2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ szállítási jövedéki biztosíték nyújtása mellett és csak abban az esetben
megengedett, ha a szállítást a vámhatósághoz a külön jogszabály rendelkezései szerint elõzetesen bejelentik és azt
a vámhatóság jóváhagyja.”
35. § A Jöt. 35. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Adóraktári engedélyre olyan személy jogosult,]
„g) aki
ga) jövedéki ügyintézõi szakképesítéssel rendelkezik,
vagy
gb) külön jogszabályban meghatározott egyéb szakképesítést vagy szakmai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal és szakmai gyakorlatot elismerõ igazolással rendelkezik [a továbbiakban ga)–gb) pont együtt: jövedéki
ügyintézõ], vagy
gc) jövedéki ügyintézõt foglalkoztat.”
36. § A Jöt. 42. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Keretengedélyre az a kérelmezõ jogosult,]
„f) aki jövedéki ügyintézõ, illetve aki jövedéki ügyintézõt foglalkoztat.”
37. § A Jöt. 85. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyszerûsített adóraktár engedélyese a szõlõbort – kivéve a külön jogszabály szerint engedélyezett termelõi borkimérésben értékesített szõlõbort – kizárólag
2 litert meg nem haladó (a továbbiakban: palackos) vagy
2 liternél nagyobb, de 25 litert meg nem haladó (a továbbiakban: kannás) kiszerelésben bocsáthatja szabadforgalomba. A termelõi borkimérésben 25 litert meghaladó
(a továbbiakban: hordós) kiszerelésû szõlõbor is értékesíthetõ helyben fogyasztásra vagy – legfeljebb 10 literes kannás kiszerelésben – elvitelre kimérve. Az egyéb bor szabadforgalomba bocsátása kizárólag palackos kiszerelésben megengedett.”
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38. § A Jöt. 98. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A dohánygyártmány szabadforgalomba bocsátása – ideértve az adóraktáron belüli elfogyasztását, illetve az importált dohánygyártmány vámjogi szabadforgalomba bocsátását, ha az importáló nem adóraktárba szállítja az importált terméket, de kivéve az árumintaként
harmadik országból vagy tagállamból behozott dohánygyártmányt, a harmadik országból adómentesen behozható dohánygyártmányt, valamint a 99/A. § szerinti esetet – kizárólag olyan adójeggyel ellátva megengedett,
amelyen a kiskereskedelmi eladási ár feltüntetésre került. A dohánygyártmány tranzitadóraktárból olyan utas
részére, akinek végsõ úti célja Közösségen belül van, kizárólag adójeggyel ellátva, olyan utas részére, akinek
végsõ úti célja harmadik országban van, kizárólag adójegy nélkül értékesíthetõ.”
39. § A Jöt. kiegészül a következõ 99/A. §-sal:
„99/A. § A vámhatóság a természetes személy által harmadik országból behozott, 200 darabot meghaladó
mennyiségû, illetve a 17. életévét be nem töltött személy
esetében a harmadik országból behozott cigaretta fogyasztói csomagolását a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor
az adó megfizetését igazoló jellel (a továbbiakban: hatósági jel) látja el.”
40. § A Jöt. 117. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt intézkedést, amennyiben a jövedéki termék mennyisége,
amelyre az (1) bekezdésben említett jogsértést elkövették,
nem éri el a 110. § (5) bekezdésében meghatározott kereskedelmi mennyiséget, illetve az üzemanyagok esetében az
500 litert.”
41. § A Jöt. 120. §-a kiegészül a következõ (9)–(12) bekezdéssel:
„(9) A vámhatóság az elkobzásról rendelkezõ döntést
követõen, de annak jogerõre emelkedését megelõzõen
jogosult a lefoglalt
a) (7) bekezdés a) pontja szerinti termék elõzetes megsemmisítésére, ha az gyors romlásnak van kitéve, huzamosabb tárolásra alkalmatlan vagy annak kezelése, tárolása,
illetve õrzése – különösen a dolog értékére vagy az elõreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására tekintettel – aránytalan és jelentõs költséggel járna,
b) (7) bekezdés b) pontja szerinti eszköz elõzetes megsemmisítésére, a lefoglalt (7) bekezdés c) pontja szerinti
termék és eszköz elõzetes értékesítésére, amennyiben azok
kezelése, tárolása, illetve õrzése – különösen a dolog értékére vagy az elõreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására
tekintettel – aránytalan és jelentõs költséggel járna,
c) ásványolajtermék elõzetes, (8) bekezdés a) pontja
szerinti célra történõ átadására, ha annak kezelése, táro-

2006/160. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

lása, illetve õrzése – különösen a dolog értékére vagy az
elõreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására tekintettel –
aránytalan és jelentõs költséggel járna.
(10) Az elõzetes megsemmisítés, értékesítés vagy átadás elrendelésérõl végzésben kell intézkedni.
(11) A lefoglalt termék és eszköz elõzetes értékesítésébõl befolyt ellenérték a lefoglalt termék és eszköz helyébe
lép.
(12) A vámhatóság vagy a bíróság döntése alapján
visszaadni rendelt, de természetben már ki nem adható
a) értékesített lefoglalt vagy elkobzott termék és eszköz esetén az értékesítésbõl befolyt ellenértéknek,
b) megsemmisített, átadott vagy felhasznált lefoglalt
vagy elkobzott termék és eszköz esetében a lefoglaláskori
értéknek
a megtérítés idõpontjáig eltelt idõre számított mindenkori
jegybanki alapkamattal növelt összegét kell megtéríteni.”
42. § A Jöt. 128/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„128/A. § (1) 2009. december 31-éig nem minõsül
a 29. § (1) bekezdés alá tartozónak a Romániából és Bulgáriából
a) a 17. életévét be nem töltött természetes személy
által mennyiségre tekintet nélkül, illetve
b) a 17. életévét betöltött természetes személy által
200 darabot meghaladó mennyiségben
belföldre behozott cigaretta.
(2) A Romániából és Bulgáriából belföldre történõ behozatallal az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a behozott, az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 200 darabot meghaladó mennyiségre a természetes személynek
adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adófizetési kötelezettséget a vámhatóság határozattal állapítja meg, amelyet a határozat kézhezvételétõl számított 8 napon belül
kell megfizetni.
(3) A vámhatóság az (1) bekezdés szerinti cigarettát a
határozattal megállapított adófizetési kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb a határozat jogerõre emelkedéséig
visszatartja.
(4) Amennyiben az adófizetési kötelezettség határidõre
történõ teljesítésének ténye legkésõbb a határozat jogerõre
emelkedéséig nem állapítható meg, a vámhatóság a visszatartott cigarettát elkobozza. A visszatartott cigaretta elkobzása esetén a természetes személy mentesül az adófizetési
kötelezettsége alól. A visszatartott cigaretta kizárólag az
adófizetési kötelezettségének igazoltan eleget tevõ természetes személy részére adható ki.
(5) A vámhatóság a Romániából és Bulgáriából belföldre belépõ természetes személynél a belföldre történõ belépéskor, vasúti forgalomban a belföldre való belépést követõen a határállomáson, illetve a vasúti jármûvön ellenõrizheti a behozott cigaretta mennyiségét. A
természetes személy az (1) bekezdésben említett ciga-
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retta mennyiségérõl a belföldre való belépéskor, vasúti
forgalomban a belföldre való belépést követõen a határállomáson, illetve a vasúti jármûvön a vámhatóságnak
köteles nyilatkozatot tenni.
(6) A vámhatóság a természetes személy által bemutatott, az (1) bekezdésben említett cigaretta egyedi fogyasztói csomagolását – a cigaretta bemutatásakor – hatósági
jellel látja el.
(7) Adózás alól elvontnak minõsül a Romániából és
Bulgáriából belföldre
a) behozott cigaretta, amelynek behozataláról az
(5) bekezdés szerint nem tettek nyilatkozatot,
b) behozott, hatósági jellel el nem látott, az (1) bekezdésben említett cigaretta,
c) behozott, hatósági jellel ellátott, az (1) bekezdésben
említett cigaretta, amennyiben nem az a természetes személy birtokolja, aki a belföldre való belépéskor azt a vámhatóságnak bemutatta.
(8) Az (1)–(2) és (7) bekezdés rendelkezéseit nem
kell alkalmazni, ha a természetes személy igazolja, hogy
a birtokában lévõ cigarettát más tagállamban – kivéve
Romániát és Bulgáriát – adózottan vásárolta és a 29. §
(1) bekezdés rendelkezése alapján belföldre adómentesen hozta be.
(9) E § alkalmazásában belföldre való belépés alatt a
természetes személynek a Magyar Köztársaság államterületére történõ – külön jogszabály szerinti – átléptetése
minõsül.”
43. § A Jöt. 129. §-ának (2) bekezdése kiegészül a következõ r) és s) ponttal:
[Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy
rendeletben határozza meg]
„r) az 52. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adómérték,
illetve d) pontja szerinti alacsonyabb adómérték, valamint
az 52. § (2) bekezdésében az E85-re meghatározott adómérték alkalmazásához a bioetanol-, illetve a biodízel-tartalom igazolásának részletes szabályait,
s) a 35. § (1) bekezdés g) pontjának gb) alpontja szerinti
egyéb szakképesítést, szakmai végzettséget és szakmai gyakorlatot, valamint az igazolás kiadásának eljárási rendjét.”

NEGYEDIK RÉSZ
X. Fejezet
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
44. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
31. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókötelezettség alól mentes:]
„b) a gyógyintézetben fekvõbeteg szakellátásban
részesülõ vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;”
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XI. Fejezet
Az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. törvény módosítása

45. § (1) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Itv.) 17. §-ának (1) bekezdése a következõ i)–k) pontokkal egészül ki:
[Mentes az ajándékozási illeték alól:]
„i) közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenység
céljára juttatott ajándék;
j) jogszabályi kötelezettségen alapuló ingyenes eszközátadás;
k) a munkáltató által a munkavállaló számára adott
olyan ingyenes juttatás, amely mentes a személyi jövedelemadó alól.”
(2) Az Itv. 17. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az ingyenes eszközátadásra irányuló ügyletben
részt vevõ, számviteli törvény szerinti gazdálkodók egyike
a másik 100%-os tulajdonában áll vagy a gazdálkodók
egyazon személy 100%-os tulajdonában állnak, akkor
a gazdálkodó vagyonszerzésére a 12. § (1) bekezdésének
b) pontja szerinti táblázat I. csoportjára vonatkozó illetékmértékeket kell alkalmazni. Akkor is ezeket az illetékmértékeket kell alkalmazni, ha a gazdálkodó gazdálkodónak
nem minõsülõ ajándékozó 100%-os tulajdonában áll.”

ÖTÖDIK RÉSZ
XII. Fejezet
Az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény módosítása
46. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) 7. § (2)–(3) bekezdései helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezetet az adóhatóság elõtt a rá vonatkozó
szabályok szerint képviseleti joggal rendelkezõ személy, a
képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazott,
jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai
közösségi jogász, adószakértõ, okleveles adószakértõ,
adótanácsadó, könyvelõ, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság,
illetõleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti.
(3) Amennyiben az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást ad, és ezt az adóhatóságnak bejelenti, a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatban a meghatalmazás, megbízás idõtartama alatt a meghatalmazott, megbízott által elkövetett jogsértés miatt
megállapított mulasztási bírság – a számviteli, könyvviteli
szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági
társaság, illetõleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja,
valamint a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú
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alkalmazottja kivételével – a képviselõt terheli. Ha az adózó állandó meghatalmazottja olyan gazdasági társaság,
illetõleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, amely számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra
jogosult, a mulasztási bírságot a gazdasági társasággal,
illetõleg egyéb szervezettel szemben kell megállapítani.
Ha az adózó képviseletét ugyanazon bejelentett kötelezettség tekintetében több állandó meghatalmazott, megbízott
látja el, a mulasztási bírság az állandó meghatalmazottakat, megbízottakat egyetemlegesen terheli. Az állandó
meghatalmazottal, megbízottal szemben mulasztási bírság
megállapításának nincs helye, ha a bejelentett kötelezettségek teljesítését megelõzõen az adózó képviselõje az adóhatósághoz írásban bejelenti az állandó meghatalmazás,
megbízás visszavonását, felmondását.”
47. § Az Art. 16. §-a a következõ új (4)–(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) A munkáltató és a kifizetõ (ideértve a kiegészítõ
tevékenységet folytatónak nem minõsülõ, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint a szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi
LXXX. törvény – a továbbiakban: Tbj. – 4. § b) pontja szerinti egyéni vállalkozót és a biztosított mezõgazdasági
õstermelõt) – adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének közlésével – az illetékes elsõfokú
állami adóhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított személyi adatait (neve, születési neve,
anyja születési neve, születési helye és ideje), állampolgárságát, adóazonosító jelét, a biztosítási jogviszonyának
kezdetét, kódját, megszûnését, a biztosítás szünetelésének
idõtartamát, a heti munkaidejét, a FEOR-számát, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén feltünteti a pénztár
nevét, azonosítóját. A társadalombiztosítási kifizetõhellyel rendelkezõ munkáltató, kifizetõ bejelentése kiterjed a biztosítás megszûnését követõen folyósított táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekgondozási
segélyre és a gyermekgondozási díjra is. A bejelentést
a) a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony elsõ napját megelõzõen, de legkésõbb a biztosítási
jogviszony elsõ napján a foglalkoztatás megkezdése elõtt,
álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító
határozat jogerõre emelkedését követõ 10 napon belül,
illetõleg ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésõbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követõ
napon,
b) a jogviszony megszûnését, a szünetelés kezdetét és
befejezését, a biztosítás megszûnését követõen folyósított
ellátás kezdõ és befejezõ idõpontját közvetlenül követõ
8 napon belül
kell teljesíteni.
(5) Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott, munkáltató vagy kifizetõ által elektronikusan bejelentett adatokat azok beérkezését követõen elektronikus
úton haladéktalanul megküldi az egészségbiztosítás biz-
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tosítotti nyilvántartásának. A nyomtatványon teljesített
munkáltatói, kifizetõi bejelentéseket az állami adóhatóság
soron kívül feldolgozza és elektronikus dokumentum formájában továbbítja az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása részére.
(6) Az állami adóhatóság a (4) bekezdésben meghatározott, munkáltató vagy kifizetõ által bejelentett adatok
közül a munkáltató, kifizetõ azonosítására szolgáló adatokat, a biztosított személyi adatait, állampolgárságát, a biztosítási jogviszonyának kezdetét, kódját, megszûnését, a
biztosítás szünetelésének idõtartamát, a heti munkaidõt és
a FEOR-számot haladéktalanul, illetve az (5) bekezdés
szerinti feldolgozást követõen elektronikus úton megküldi
a munkaügyi hatóságnak.
(7) A (4) bekezdésben meghatározott bejelentést az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) szerint a kincstári körbe, valamint
a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása, továbbá a
központosított illetményszámfejtésrõl szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó munkáltatóknak és kifizetõknek az
Áht. és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottak szerint kell teljesíteni.”
48. § Az Art. 20/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„20/B. § Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi
adómentes termékértékesítést import adójogi megbízott
igénybevételével teljesítõ importáló mentesül a bejelentkezési kötelezettség teljesítése alól, ha belföldön más adóköteles tevékenységet nem folytat. Az import adójogi
megbízott e tevékenysége megkezdését megelõzõen az
állami adóhatóságnak bejelenti, hogy import adójogi megbízottként kíván eljárni.”
49. § Az Art. 22. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Az állami adóhatóság az (5)–(6) bekezdések szerinti bejelentés alapján az adózó részére, illetve ha az import
adójogi megbízott e minõsége bejelentésekor közösségi
adószámmal nem rendelkezik, a bejelentés alapján az
import adójogi megbízott részére közösségi adószámot
állapít meg.”
50. § Az Art. 26. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(3) A magánszemély az adóját akkor állapítja meg
önadózással, ha]
„c) a személyi jövedelemadóját nem a munkáltatója
(kifizetõ), illetõleg az adóhatóság (a továbbiakban: adóhatósági adómegállapítás) állapítja meg.”
51. § Az Art. 27. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím, illetõleg a 27–28. §-ai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek, ezzel egyidejûleg az Art. a következõ új 28/A. §-sal és 28/B. §-sal egészül ki:
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„A munkáltató és az adóhatóság adatszolgáltatás
alapján történõ adómegállapítása
27. § (1) Az az adózó, aki nem kívánja adóját önadózással megállapítani, és a személyi jövedelemadóról szóló
törvény feltételeinek megfelel, az adóévet követõ év február 15. napjáig a munkáltatójához megtett, a jogkövetkezmények szempontjából adóbevallással egyenértékû nyilatkozata alapján munkáltatói adómegállapítást kérhet.
(2) Amennyiben a munkáltató nem vállalja a magánszemélyek adójának megállapítását, de a magánszemély
a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései
szerint jogosult az adóhatósági adómegállapítás választására, a munkáltató a vele 2007. február 15-én munkaviszonyban álló magánszemély bejelentése alapján köteles
közremûködni az adóhatósági adómegállapításhoz szükséges nyilatkozat és a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló rendelkezõ nyilatkozat továbbításában az e törvényben meghatározottak szerint.
(3) Az az adózó, aki a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben meghatározott feltételek alapján nincs kizárva
az adatszolgáltatás alapján történõ adómegállapításból,
továbbá nem kívánja adóját önadózással megállapítani és
munkáltatói adómegállapítást sem kér, az adóévet követõ
év február 15. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóhatóságnál bejelenti, hogy adóhatósági
adómegállapítás útján kívánja teljesíteni adókötelezettségét.
(4) A munkáltatói adómegállapítás az ellenõrzés és a
jogkövetkezmények szempontjából a magánszemély bevallásának minõsül. Az adót az a munkáltató vallja be, akihez az adózó a nyilatkozatát megtette.
(5) Az (1) bekezdésben elõírt idõpontig munkahelyet
változtató adózó az új munkáltatójánál tehet nyilatkozatot.
Ilyen esetben nyilatkozatához az elõzõ munkáltatótól
kapott jövedelemigazolást is csatolnia kell.
(6) A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követõ év március
20-áig átadott igazolások figyelembevételével az adóévet
követõ év május 20-áig állapítja meg és errõl igazolást ad.
A munkáltató az adómegállapítást az adóévet követõ év
június 10-éig elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adóhatóság a munkáltató adómegállapításával szemben adóhiányt állapít meg, az adóhiányt a magánszemélynek kell megfizetnie.
28. § (1) Az adózó a bejelentésével egyidejûleg a munkáltató közremûködésével vagy az adóhatósághoz közvetlenül a bevallással egyértékû nyilatkozatot tesz
a) átvezetési igényérõl, a visszatérítendõ adó kiutalásához szükséges adatokról,
b) a járulékfizetési kötelezettség felsõ határát meghaladóan levont nyugdíjjárulék visszaigénylésérõl – kivéve, ha
az adóévben a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek
vagy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagja volt –, feltéve, hogy a különbözetet év
közben a foglalkoztatójával nem számolta el,
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c) az adókedvezményre jogosító adatokról,
d) az adóhatóság nyilvántartásában nem szereplõ olyan
adatokról, tényekrõl, körülményekrõl, amelyek az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történõ adómegállapításához szükségesek.
(2) A munkáltatóhoz tett nyilatkozatot, illetve bejelentést a munkáltató alaki szempontból felülvizsgálja, ha
szükséges, a magánszeméllyel egyeztetve javítja, és március 12-éig az adóhatóság által rendszeresített elektronikus
ûrlapon továbbítja az állami adóhatósághoz.
(3) Ha az adózó február 15. napjáig nem tesz bejelentést
az adóhatóságnak vagy a munkáltatójának, adókötelezettségét önadózás útján teljesíti.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatához
az adózó zárt borítékban csatolja a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló rendelkezõ nyilatkozatát.
28/A. § (1) Ha az adózó nyilatkozata hibás vagy hiányos, az adóhatóság azt kijavítja, amennyiben az adózó
közremûködése nélkül a nyilatkozat nem javítható, az adóhatóság az adózót határidõ tûzésével hiánypótlásra szólítja
fel. Ha az adózó a hiánypótlási kötelezettségének nem tesz
eleget, illetõleg az adóhatósági adómegállapítást nem kérhette volna, az adóhatóság arról értesíti az adózót, hogy
adókötelezettségét az önadózás szabályai alapján kell teljesítenie.
(2) Ha a nyilatkozat a munkáltató érdekkörében felmerülõ okból hibás, hiányos vagy késedelmes, a munkáltató
e törvény 172. § (1) bekezdése szerinti bírsággal sújtható.
(3) Az adóhatóság az adózó nyilatkozata és az adatszolgáltatásra kötelezettek adatszolgáltatása alapján megállapítja az adó alapját, az adót, a visszatérítendõ adót – ideértve a járulékfizetési kötelezettség felsõ határát meghaladóan levont nyugdíjjárulékot –, illetõleg a befizetendõ
adót, és az ezeket tartalmazó adómegállapítást május
20. napjáig postára adja.
(4) Az adózónak az adót június 20-áig kell megfizetnie,
illetõleg az adóhatóságnak a visszatérítendõ adót eddig az
idõpontig kell kiutalni. Az adóhatóságot a kiutalás idõpontjában fennálló, általa nyilvántartott köztartozás tekintetében megilleti a visszatartási jog. Ha az adóhatóság az
adómegállapítást késedelmesen teljesíti, a fizetési határidõt (30 nap) az adómegállapítás kézhezvételétõl kell számítani.
(5) Az adózó az adómegállapításra annak kézhezvételétõl számított 8 napon belül észrevételt tehet, ha tudomása
szerint, vagy a nála lévõ iratok alapján az adóhatósági adómegállapítás módosítása indokolt. Észrevételében meg
kell jelölnie a módosítani kívánt adatokat, és másolatban
csatolnia kell azokat az iratokat, amelyekkel módosítási
igényét alátámasztja.
(6) Amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettséggel
terhelt adózó adatszolgáltatási kötelezettségét utólag módosítja, az adóhatóság az adómegállapítást határozatban
helyesbíti, a megállapított különbözetet az adózónak a határozat jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül kell
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megfizetnie, illetõleg az adóhatóságnak a kiutalást teljesítenie.
(7) Az adóhatósági adómegállapítás során megállapított, és az adózóval közölt adó a jogkövetkezmények és az
ellenõrzés szempontjából az adózó által bevallott adónak
minõsül, ha az adózó a nyitva álló határidõn belül észrevételt nem tett, illetve az adóhatóság az adózó észrevétele
alapján az adót módosította, vagy határozattal állapította
meg.
(8) Az adóhatóság az észrevételt 15 napon belül elbírálja és a módosított adómegállapítást megküldi az adózónak,
illetõleg arról értesíti, hogy az észrevétel alapján az adómegállapítás módosítása nem indokolt. Amennyiben az
adóhatóság az észrevétel alapján az adómegállapítást
módosítja, a megállapított adókülönbözet megfizetésének,
illetõleg az adó-visszatérítés kiutalásának határideje a módosított adómegállapítás kézbesítésétõl számított 15 nap.
Ha az adózó nem ért egyet észrevételének elbírálásával, a
módosított adómegállapítás, illetõleg az adóhatóság értesítésének kézhezvételétõl számított 8 napon belül az adóhatósághoz kifogást terjeszthet elõ.
(9) Az adóhatóság az adózó kifogása alapján a tényállást hatósági eljárás keretében tisztázza, és határozattal
állapítja meg az adó alapját, az adót, a visszatérítendõ, illetõleg befizetendõ adót. A határozat jogerõre emelkedéséig
az adót az adózónak, illetõleg a visszatérítendõ adót az
adóhatóságnak az adóhatósági adómegállapításban meghatározott összeg szerint kell megfizetni, illetõleg kiutalni.
(10) Ha a határozat alapján az adózót az adóhatósági
adómegállapításban meghatározott összegnél kisebb fizetési kötelezettség terheli, az adóhatóság az adóbefizetés
igazolását követõen az adózó kérelmére a javára mutatkozó összeget 15 napon belül visszatéríti. Ha a határozat
alapján az adózót további befizetés terheli, az adót a határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül kell
megfizetnie. Ha a határozat alapján az adózót az adóhatósági adómegállapításban meghatározott összegtõl eltérõ
adóvisszatérítés illeti meg, a különbözetet az adózó, illetve
az adóhatóság a határozat jogerõre emelkedését követõ
15 napon belül fizeti vissza, illetve utalja ki.
(11) Az adóhatóság utólagos adómegállapítás keretében
állapítja meg az adót, ha a magánszemélynek az adóhatósági adómegállapítást követõen tett bejelentése, illetõleg
az adóhatósági adómegállapítást követõen feltárt tények
alapján megállapítható, hogy az adózó nem választhatta
volna az adatszolgáltatás alapján történõ adóhatósági adómegállapítást. A magánszemély bejelentése esetén az adóhatóság a jogkövetkezményeket az önellenõrzésre vonatkozó szabályok szerint állapítja meg, egyebekben az utólagos adómegállapítás során kiszabható jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(12) Az adómegállapítás során hozott határozat nem
zárja ki a bevallás utólagos ellenõrzését és az utólagos
adómegállapítást. Ha az adóhatóság az adómegállapítást
befolyásoló új tényrõl, körülményrõl, bizonyítékról szerez
tudomást, utólagos ellenõrzésnek és utólagos adómegálla-
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pításnak akkor is helye van, ha az adóhatósági adómegállapítást bíróság felülvizsgálta.
28/B. § (1) Ha a munkáltató a munkáltatói adómegállapítást követõen feltárja, hogy a magánszemély jogszerû eljárása mellett az adót tévesen állapította meg, és a magánszemély vele még munkaviszonyban áll, az adómegállapítást módosítja, és az adókülönbözetet a magánszemély
részére visszatéríti, illetõleg a következõ kifizetéskor levonja. A munkáltató az adómegállapítás módosítását nyilvántartásba veszi, és egyidejûleg a módosított adómegállapításról igazolást állít ki a magánszemély részére. Az e bekezdés, valamint a 41. § (1)–(2) bekezdése szerinti levonás
nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal és adóelõleggel csökkentett havi munkabér 15%-át. Ha az adókülönbözet egy összegben nem
vonható le, a munkáltató a levonást további hat hónapon át
folytathatja. A munkáltató a levont, illetõleg visszatérített
adókülönbözetet a rá vonatkozó szabályok alapján vallja
be, fizeti meg, illetõleg igényli vissza. A munkáltató a levonni elmulasztott adó után a munkáltatói adómegállapításra elõírt határidõt követõ naptól a nyilvántartásba vétel
napjáig saját terhére önellenõrzési pótlékot állapít meg,
melyet be kell vallania, és meg kell fizetnie. A munkáltató
az önellenõrzési pótlék megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül az adólevonási kötelezettség megsértésével összefüggõ jogkövetkezmények alól.
Amennyiben az adókülönbözet az elõbbiek szerint nem
vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély idõközben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül az adókülönbözet
még fennálló összegérõl és a magánszemély adóazonosító
számáról értesíti a magánszemély állami adóhatóságát,
amely az egyébként rá vonatkozó szabályok szerint intézkedik a hátralék beszedése érdekében. Ilyen esetben késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési
határidõ lejártát követõen számítható fel. A magánszemély
az adóhatóságtól fizetési könnyítést csak az adólevonás
elõbbiek szerinti meghiúsulása esetén kérhet.
(2) Ha a munkáltatói adómegállapítás az (1) bekezdésben foglaltak szerint azért nem módosítható, mert
a) magánszemély már nem áll munkaviszonyban az
adót megállapító munkáltatóval,
b) magánszemély a munkáltatói adómegállapítást önellenõrzéssel helyesbítette, és errõl nyilatkozott a munkáltatójának,
c) magánszemély adóját a magánszemély halálára tekintettel az adóhatóság állapította meg,
a munkáltató a feltárt adókülönbözetet a feltárás idõpontjában nyilvántartásba veszi és az adókülönbözet összegérõl – a magánszemély adóazonosító számának feltüntetésével – 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély
állami adóhatóságának. A munkáltató a feltárt adókülönbözetrõl lehetõsége szerint tájékoztatja a magánszemélyt.
A munkáltató a levonni elmulasztott adó után a munkáltatói adómegállapításra elõírt határidõt követõ naptól a nyilvántartásba vétel napjáig saját terhére önellenõrzési pótlé-
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kot állapít meg, melyet be kell vallania és meg kell fizetnie. A munkáltató a bejelentési, önellenõrzési pótlék megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül
az adólevonási kötelezettség megsértésével összefüggõ
jogkövetkezmények alól. A bejelentés alapján az adókülönbözetet az állami adóhatóság határozattal írja elõ a
magánszemély terhére, illetõleg javára.”
52. § (1) Az Art. 31. § (2) bekezdésének 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. a biztosításban töltött idõ tartamáról, az alkalmazás
minõségének, jogcímének kódjáról, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszáról,”
(2) Az Art. 31. § (2) bekezdése a következõ új 27. ponttal egészül ki:
„27. az e bekezdés szerint havi adó- és járulékbevallás
benyújtására kötelezett munkáltató, ha a tárgyhóban alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyv) rendelkezõ személyt foglalkoztat, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben feltünteti az alkalmi munkavállaló AM könyvébe az adott hónapban történt alkalmi foglalkoztatás napjára (napjaira) beragasztott közteherjegy – hónapon belüli
több napi foglalkoztatás esetén a közteherjegyek együttes – összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait).”
(3) Az Art. 31. §-a a következõ új (6)–(11) bekezdésekkel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (6)–(8) bekezdések számozása (12)–(14) bekezdésekre változik:
„(6) Az (5) bekezdéstõl eltérõen a munkáltatónak nem
minõsülõ kifizetõ a (2) bekezdés szerinti havi bevallás és
adatszolgáltatás benyújtására csak akkor kötelezett, ha
a tárgyhónapban magánszemély részére adó- (adóelõleg-),
és/vagy járulékalapot képezõ kifizetést, juttatást teljesített.
(7) Az a biztosított egyéni vállalkozó, aki egyidejûleg
munkaviszonyban is áll és foglalkoztatása eléri a heti
36 órát, a (2) bekezdés szerinti havi bevallás és adatszolgáltatás benyújtására – saját maga vonatkozásában – nem
kötelezett azon idõszakra, amelyre vonatkozóan vállalkozói kivétet nem számol el, illetõleg az átalányadózást
választó vagy az egyszerûsített vállalkozói adó szabályai
szerint adózó egyéni vállalkozó bevételt nem szerez.
(8) Ha a társas vállalkozás kizárólag társas vállalkozóként biztosított személyt foglalkoztat, és e társas vállalkozó egyidejûleg heti 36 órát elérõ munkaviszonyban is
áll, a társas vállalkozás a (2) bekezdés szerinti havi bevallás és adatszolgáltatás benyújtására csak a társas vállalkozó részére a személyes közremûködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) járulék-, személyi jövedelemadóelõleg-,
százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulás-alapot
képezõ jövedelemmel érintett hónap(ok) vonatkozásában
kötelezett. Az a társas vállalkozás, amely kizárólag olyan
társas vállalkozóként biztosított személyt foglalkoztat, aki
egyidejûleg több gazdasági társaság személyesen közremûködõ tagja, és a tag ezt a társas vállalkozást a Tbj. 27. §
(1) bekezdésében elõírt legkisebb összegû járulék szempontjából nem választotta, akkor ez a társas vállalkozás
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a (2) bekezdés szerinti havi bevallás és adatszolgáltatás
benyújtására csak a társas vállalkozó részére a személyes
közremûködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelemmel érintett hónap(ok)ra kötelezett.
(9) A foglalkoztatónak nem minõsülõ biztosított mezõgazdasági õstermelõ nem kötelezett a (2) bekezdés szerinti
bevallás és adatszolgáltatás benyújtására, ha a tárgyévet
megelõzõ évben bevétele nem volt.
(10) A nyugdíjfolyósító szervet nem terheli havi adó- és
járulék bevallási kötelezettség az általa kifizetett – adóterhet nem viselõ járandóságnak minõsülõ – nyugdíj, illetõleg a nyugdíjast megilletõ baleseti járadék, és egyéb más
folyósított ellátás tekintetében.
(11) Az adóhatóság a (2) bekezdés 5. pontja szerinti
nyugdíjas státusszal rendelkezõ magánszemélyre vonatkozó tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képezõ jövedelmi
adatokat összesíti, és amennyiben a magánszemély tárgyévi járulékalapot képezõ összesített jövedelme meghaladja
a tárgyév elsõ napján érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) összegének tizenkét hónapra számított
összegét (a továbbiakban: éves keretösszeg) a nyugdíjfolyósító szerv részére adatszolgáltatást teljesít.”
53. § Az Art. 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„33. § (1) A magánszemély a személyi jövedelemadóról
szóló törvény rendelkezései szerint állapítja meg adóját, és
nyújtja be adóbevallását vagy adóját a munkáltatójához
intézett nyilatkozata alapján a munkáltatója, illetõleg adatszolgáltatás alapján az adóhatóság állapítja meg.”
54. § Az Art. 41. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„41. § (1) Ha a jövedelemadót a munkáltató állapítja
meg, az adó és a korábban levont adóelõleg különbözetét
a munkáltató – a számára elõírt legközelebbi fizetéskor, de
legkésõbb június 20-ig – levonja vagy visszafizeti.
(2) A munkabérbõl havonta levont adóhátralék nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal és adóelõleggel csökkentett havi munkabér
15%-át. Ha az adóhátralék ilyen módon az (1) bekezdésben elõírt határidõig nem vonható le teljes egészében, a
levonást további 2 hónapon keresztül kell a 15%-os mértékkel folytatni.
(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt levonások után is marad még adóhátralék vagy a magánszemély idõközben
munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül értesíti a tartozás összegérõl a magánszemély állami adóhatóságát, amely intézkedik a végrehajtásról. Ilyen esetben késedelmi pótlék a
fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határidõ lejártát
követõen számítható fel.
(4) A magánszemély az adóhatóságtól részletfizetést
vagy fizetési halasztást csak az adólevonás (3) bekezdés
szerinti meghiúsulása után kérhet.”

2006/160. szám

55. § (1) Az Art. 43. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A magán-nyugdíjpénztári tagdíjhoz kapcsolódó késedelmi pótlékot és önellenõrzési pótlékot az adóhatóság
pénztáranként megnyitott, külön számlákon tartja nyilván.”
(2) Az Art. 43. §-a a következõ új (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A magánnyugdíjpénztárat megilletõ tagdíj (tagdíj-kiegészítés), késedelmi pótlék, illetõleg önellenõrzési
pótlék, valamint a tagdíjszámlákon nyilvántartott túlfizetés összege az adóhatóságnál nyilvántartott más adótartozásra sem az adózó kérelemére, sem hivatalból nem számolható el, illetõleg nem törölhetõ.”
56. § Az Art. 46. § (1) bekezdésének utolsó mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A magánszemély a vele együtt élõ házastársát (élettársát) megilletõ, de az általa igénybe nem vehetõ családi
kedvezményt
a) adóbevallásában,
b) munkáltatói megállapítás során,
c) az a)–b) pontokban meghatározott esetekben önellenõrzéssel,
d) az adóhatósági adómegállapítás során tett nyilatkozatában, illetõleg az adómegállapításra tett észrevételében
veheti igénybe.”
57. § Az Art. 47. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A munkáltató (kifizetõ) az általa megállapított adó,
adóelõleg alapjául szolgáló bizonylatokat a (3) bekezdésben foglalt idõpontig megõrzi.”
58. § Az Art. 49. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdéstõl eltérõen, a munkáltató által
megállapított jövedelemadót a magánszemélynek kell önellenõrzéssel helyesbítenie, ha a munkáltatóhoz adómegállapításra jogosító nyilatkozatot jogszerûen nem tehetett
volna, vagy adókedvezményét az igazolás késedelmes
benyújtása vagy annak elmaradása miatt a munkáltató nem
vette figyelembe.”
59. § Az Art. 52. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Az állami adóhatóság
a) megkeresésre adatot szolgáltat a Nyugdíjbiztosítási
Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv, valamint az állami foglalkoztatási szerv, továbbá
a menekültügyi hatóság részére az adóval összefüggõ
adatról, tényrõl, körülményrõl, ha az valamely ellátás vagy
támogatás megállapítása, valamint a folyósítás és a jogviszonyok jogszerûségének ellenõrzése érdekében szükséges,
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b) elektronikus úton hivatalból átadja a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek és a mezõgazdasági õstermelõ által
ba) a 31. § (2) bekezdése 1–7., 9–15., 23–24. és
27. pontjai szerinti részletezettséggel bevallott, a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz szükséges, éves
konszolidált adatokat – ide nem értve a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó adatokat – a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv részére a tárgyévet követõ év
augusztus 31. napjáig,
bb) a 31. § (2) bekezdése 1–6., 8–10., 12–14., 16.,
23. és 27. pontjaiban meghatározott adatokat az egészségbiztosítási ellátások utólagos ellenõrzése céljára az egészségbiztosítási szerv részére a bevallásra elõírt határidõt
követõ hónap utolsó napjáig,
bc) a 31. § (2) bekezdése 1–5., 7., 9–12., 15. és
27. pontjaiban foglalt adatokat a magán-nyugdíjpénztári
tagok folyószámlájának vezetéséhez a magánnyugdíjpénztárak részére – pénztáranként – a bevallásra elõírt
határidõt követõ hónap, a bevallás kijavítása, önellenõrzéssel történõ helyesbítése esetén a kijavítás, illetõleg az
önellenõrzés benyújtásának idõpontját követõ hónap utolsó napjáig,
c) elektronikus úton hivatalból átadja a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek által a 31. §
(2) bekezdés 1–3., 5., 12. és a – korkedvezményre jogosító munkakör tartama kivételével – 13., továbbá
27. pontjaiban meghatározott adatokat, valamint
10. pontjából a tárgyhónaptól eltérõ biztosítási jogviszony idõtartamára vonatkozó adatot a munkajogviszonyok jogszerûségének ellenõrzése céljából a munkaügyi
hatóság részére a bevallásra elõírt határidõt követõ hónap utolsó napjáig,
d) elektronikus úton hivatalból átadja a személyi jövedelemadóról benyújtott bevallásban bevallott, a Tbj. 5. §
(3) bekezdés szerint biztosított által fizetett nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék (tagdíj) alapjára és összegére
vonatkozó adatokat a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért
felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, illetõleg – a tagdíj vonatkozásában – a magánnyugdíjpénztár részére, a pénzbeli és
természetbeni egészségbiztosítási járulék alapjára és
összegére vonatkozó adatokat az egészségbiztosítási szerv
részére, a vendéglátó üzlet felszolgálója által a borravaló
után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék alapjára és összegére vonatkozó adatokat a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv részére a tárgyévet
követõ év augusztus 31. napjáig,
e) elektronikus úton hivatalból átadja a nyugdíjas
státusszal rendelkezõ magánszemélyre vonatkozó
tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képezõ összesített jövedelmi adatokat a nyugdíjfolyósító szerv részére abban
az idõpontban, amikor a magánszemély tárgyévi nyugdíjjárulék-alapot képezõ jövedelme meghaladja az éves
keretösszeget.”

12999

60. § Az Art. 85/A. § (4) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az adózó adóalapja és adója utólagos, illetõleg soron
kívüli adómegállapítás keretében történt megállapításának
kivételével jövedelemigazolás nem adható ki, ha az adózó
személyi jövedelemadóról vagy egyszerûsített vállalkozói
adóról nem nyújtott be bevallást, nyilatkozatban nem kérte
a munkáltatói adómegállapítást, illetõleg nem jelentette
be, hogy az adatszolgáltatás alapján történõ adóhatósági
adómegállapítás választása útján teljesíti adókötelezettségét.”
61. § Az Art. 107. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„107. § (1) Az adóhatóság az adókötelezettség teljesítését a rendelkezésére álló adatok és a benyújtott adóbevallás (önadózás, munkáltatói adómegállapítás, az
adóhatóság adatszolgáltatás alapján történõ adómegállapítása) egybevetésével is ellenõrizheti (egyszerûsített
ellenõrzés).”
62. § Az Art. 131. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Az adóhatóság határozattal állapítja meg az adót,
illetve az adóelõleget, ha a magánszemély a kifizetõ, illetve a munkáltató által megállapított adót vitatja, vagy az
adóelõleg összegével kapcsolatban a kifizetõ (munkáltató)
és a magánszemély között vita van.”
63. § Az Art. 132. §-ának (1) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:
„Feltételes adómegállapítás iránti kérelemként nem terjeszthetõ elõ szokásos piaci ár megállapítására irányuló
kérelem.”
64. § Az Art. a 132. §-át követõen a következõ új alcímmel és 132/A–132/B. §-okkal egészül ki:
„A szokásos piaci ár megállapítása
132/A. § (1) Az állami adóhatóság kérelemre határozatban állapítja meg a kapcsolt vállalkozási viszonyban álló
társaságok közötti jövõbeni ügyletben érvényesíthetõ szokásos piaci ár meghatározásakor alkalmazandó módszert,
a megállapítás alapjául szolgáló tényeket, körülményeket,
valamint ha meghatározható, a szokásos piaci árat, ártartományt (szokásos piaci ár).
(2) A határozat érvényességéhez minden, a jogügylet
megkötésében érintett kapcsolt vállalkozás nyilatkozata,
illetõleg kétoldalú vagy többoldalú eljárás esetén az eljárás lefolytatására az állami adóhatóság és az illetékes külföldi hatóság közötti megállapodás megkötése szükséges.
(3) A kérelem benyújtását megelõzõen a kérelmezõ elõzetes konzultációs eljárást kezdeményezhet, amelyben a
kérelmezõ és az eljáró hatóság elõzetesen egyeztetnek az
eljárás lefolytatásának feltételeirõl, idõbeni ütemezésérõl,
módszerérõl, az együttmûködés lehetséges módjairól.
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Az elõzetes egyeztetés eredménye a kérelmezõt, illetõleg
az eljáró hatóságot a szokásos piaci ár megállapítása iránt
folytatott eljárásban nem köti.
(4) A szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárás egyoldalúan, kétoldalúan, illetõleg többoldalúan folytatható
le. Ha az ügyletre külföldi állam jövedelemadózást érintõ
jogszabályát is alkalmazni kell, a kapcsolt vállalkozás
kérelmében megjelöli, hogy a szokásos piaci ár megállapítására egyoldalú, kétoldalú, illetõleg többoldalú eljárást
választ.
(5) Kétoldalú, illetõleg többoldalú eljárás iránti kérelem
benyújtása esetén az adózó a dokumentációhoz csatolja
a kérelem hiteles angol nyelvû fordítását. Kétoldalú, illetõleg többoldalú eljárás iránti kérelem esetén az állami adóhatóság a külföldi állam illetékes hatóságával megkötendõ
megállapodás és a kérelem elbírálásához szükséges adatok
beszerzése érdekében eljárást kezdeményez a külföldi
állam illetékes hatóságával a kettõs adóztatás elkerülése
tárgyában kötött nemzetközi egyezménynek a kölcsönös
egyeztetési eljárásról szóló vagy ennek megfelelõ rendelkezései alapján. Amennyiben erre lehetõség van, a külföldi állam illetékes hatóságával a szokásos piaci ár megállapítására irányuló megállapodás megkötését, illetõleg az információcserét az e törvény V. Fejezete szerinti adóügyi
együttmûködés keretében is lefolytathatja az adóhatóság.
(6) A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggõ
nyilvántartási kötelezettségrõl szóló külön jogszabály szerinti nyilvántartás (egyszerûsített nyilvántartás) készítésére nem kötelezett adózók a szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelmet nem terjeszthetnek elõ.
(7) A határozat határozott idõre, legalább három, legfeljebb öt évre érvényes. A határozat érvényességének idõtartama a szokásos piaci ármegállapítással érintett kapcsolt vállalkozások kérelmére egy alkalommal három évre
meghosszabbítható. A határozat érvényessége nem
hosszabbítható meg, ha az eredeti határozat alapjául szolgáló tényállás olyan mértékben megváltozott, hogy a szokásos piaci ár megállapítására új határozatot kellene kiadni. A határozat érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelmet a határozat érvényességének lejártát megelõzõen legalább hat hónappal kell elõterjeszteni. A meghosszabbítás iránti kérelem alapján induló eljárásban az
eredeti kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(8) A kérelmet a szokásos piaci ár meghatározásával
összefüggõ nyilvántartási kötelezettségrõl szóló külön
jogszabály alapján készítendõ nyilvántartással megegyezõ
tartalommal adótanácsadó, adószakértõ, okleveles adószakértõ vagy ügyvéd ellenjegyzésével, három példányban kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az elõterjesztõ nyilatkozatát arról, hogy
a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak.
(9) A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás
díjköteles, a díj legkisebb mértéke
a) egyoldalú eljárás esetén 5 millió forint,
b) kétoldalú eljárás esetén 10 millió forint,
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c) többoldalú eljárás esetén 15 millió forint.
(10) A (9) bekezdésben meghatározott díjat az eljárás
megindítása elõtt kell leróni. Meghosszabbítás és módosítás iránti eljárás esetén a díj összege az eredeti eljárásban
lerótt díj 50%-a. A kérelem elutasítása esetén a díj összegének 75%-át vissza kell téríteni. A díj mértéke a szokásos
piaci ár, illetõleg a megállapított ártartomány alsó és felsõ
értékei középértékének 1%-a – de legfeljebb 50 millió
forint –, ha a szokásos piaci árat tartalmazó határozat
összegszerûen megállapítja a szokásos piaci árat.
Amennyiben az 1%-os mértékkel számított díj összege
meghaladja a (9) bekezdésben meghatározott díjat, az
adózó a díjkülönbözetet az adóhatóság felhívására, a szokásos piaci árat megállapító határozat közlése elõtt köteles
megfizetni. A díjkülönbözet jóváírásától számított 8 napon belül az állami adóhatóság a határozatot közli az adózóval. A különbözet megfizetésének elmulasztása esetén
az állami adóhatóság a szokásos piaci ár megállapítása
iránti kérelmet elutasítja. Ebben az esetben a díj visszatérítését elõíró rendelkezés nem alkalmazható.
(11) A kérelmet el kell utasítani, ha
a) a kérelmezõ a tényállásról valótlan tartalmú nyilatkozatot tett;
b) a kérelmezõ által közölt tényállás hiányos és a hiánypótlásra megállapított határidõ is eredménytelenül eltelt,
és emiatt a rendelkezésre álló adatok a szokásos piaci ár
meghatározásához nem elegendõek;
c) adat merül fel arra, hogy a közölt tényállás valamely
más szerzõdést, ügyletet vagy cselekményt leplez;
d) a kérelmezõ a díjat az arra vonatkozó felhívástól számított 30 napon belül sem fizette meg hiánytalanul;
e) a kérelemben foglalt tényállás már teljesített ügyletre vonatkozik;
f) kétoldalú, illetõleg többoldalú eljárás esetén az illetékes külföldi hatóság a kérelem elbírálásához szükséges
adatokat, tájékoztatást nem adja meg és az adózó nem kéri
az eljárás egyoldalúan történõ lefolytatását;
g) az eljárás lefolytatása a díj mértékét meghaladó költségterheket ró az eljáró hatóságra, és a kérelmezõ a költségtöbbletet az adóhatóság felhívására nem fizeti meg;
h) a külföldi állam illetékes hatóságával a szokásos
piaci ár megállapítását érintõ megállapodásra irányuló
egyeztetés eredménytelen, kivéve, ha az adózó kéri az eljárás egyoldalúan történõ lefolytatását;
i) a Magyar Köztársaságnak a külföldi állammal nincs
a kettõs adóztatás elkerülése tárgyában kötött nemzetközi
egyezménye, illetõleg az egyezmény nem tartalmaz a kölcsönös egyeztetési eljárásról szóló vagy ennek megfelelõ
rendelkezéseket;
j) az eljárás lefolytatásához jogszabály megalkotására
vagy módosítására lenne szükség;
k) az adózó – a kétoldalú, illetõleg a többoldalúan lefolytatandó eljárás helyett – egyoldalú eljárást kezdeményezett és az ennek alapján megindult eljárás folyamán az
állami adóhatóság információcserére vonatkozó kérését
a külföldi állam illetékes hatósága visszautasítja vagy az

2006/160. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

információcserére vonatkozó megkeresésre kölcsönös
egyeztetõ eljárást kezdeményez, kivéve, ha az adózó az eljárás egyoldalú lefolytatására irányuló kérelmét kétoldalú,
illetõleg többoldalú eljárás iránti kérelemre módosítja.
(12) A külföldi állam illetékes hatóságának egyetértése
hiányában a kétoldalú, illetõleg a többoldalú eljárást az
adóhatóság az adózó kérelmére egyoldalúan csak akkor
folytatja le, ha az állami adóhatóság rendelkezésére álló
információk a szokásos piaci ár megállapításához elegendõek.
(13) A határozatban foglaltak változatlan tényállás esetén, a kérelem benyújtásának idõpontjára visszamenõ hatállyal kötik az adóhatóságot, kivéve, ha a határozat jogerõre emelkedését követõen megállapítható, hogy
a) a kérelmezõ valótlan adatokat tartalmazó kérelmet
terjesztett elõ;
b) a kapcsolt vállalkozások a határozatban foglaltaktól
eltérõ módon állapítják meg a szokásos piaci árat;
c) a szokásos piaci ár meghatározásakor alapul vett
tények, körülmények jelentõsen változnak és a határozatban foglalt tényállástól olyan módon térnek el, amely a
szokásos piaci ár megbízhatóságát kétségessé teszi;
d) a kérelem elbírálásánál alkalmazott jogszabályok
módosulnak, kivéve, ha a határozatot ennek megfelelõen
módosítják;
e) a szokásos piaci ár meghatározásakor megállapított
kritikus feltételek nem teljesülnek és az eljárásban részt
vevõ kapcsolt vállalkozások a határozat módosítását nem
kezdeményezték;
f) a kapcsolt vállalkozások az éves jelentéstételi kötelezettségüknek elektronikus úton, az adóév utolsó napját
követõ 150 napon belül nem tesznek eleget.
(14) A határozat a kötõerõt megszüntetõ feltétel bekövetkeztének napjától nem alkalmazható.
132/B. § (1) Az állami adóhatóság a határozatot az
abban meghatározott érvényességi idõn belül az adózó
kérelmére határozatban módosítja. A határozat módosításának abban az esetben van helye, ha az ügy szempontjából jelentõs új tény merül fel, amely a korábbi eljárás során
nem az eljárásban résztvevõ kapcsolt vállalkozások rosszhiszemû eljárása miatt volt ismeretlen, vagy a szokásos
piaci ár megbízhatóságának szempontjából jelentõséggel
bíró, a határozathozatal alapjául szolgáló körülmények
lényegesen megváltoztak. A módosítás iránti kérelem
alapján induló eljárásban az eredeti kérelem benyújtásával
kapcsolatos eljárási szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(2) Az állami adóhatóság a kérelemben és az ahhoz csatolt mellékletekben, iratokban, elemzésekben, tanulmányokban, kimutatásokban, számításokban, ismertetõkben
feltüntetett adatok, körülmények valódiságát az ellenõrzésre irányadó szabályok megfelelõ alkalmazásával, a
határozat meghozatalához szükséges mértékben és módon
elõzetesen vizsgálhatja (valódiságvizsgálat). Az állami
adóhatóság által végzett valódiságvizsgálat nem teremt
ellenõrzéssel lezárt idõszakot.
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(3) A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelemmel
érintett szokásos piaci árral összefüggésben ellenõrzés
nem rendelhetõ el a kérelem benyújtásától a szokásos piaci
árat megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított 60 nap elteltéig, ha a kérelemben feltüntetett szerzõdést vagy egyéb jogügyletet a kapcsolt vállalkozások már
megkötötték. A határozat jogerõre emelkedésétõl számított 60 napon belül az adózó a határozatban foglaltaknak
megfelelõen önellenõrizhet, amennyiben a szokásos piaci
ár megállapítása iránti kérelem benyújtását követõen a
szerzõdés vagy egyéb jogügylet alapján teljesítés történt.
(4) Önálló fellebbezésnek van helye a szokásos piaci ár
megállapítására, a határozat módosítására, illetõleg a határozat érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelem elutasításának tárgyában hozott elsõfokú végzés ellen.
(5) Az eljárást 120 nap alatt kell lefolytatni, a határidõ
két alkalommal 60 nappal meghosszabbítható. Az elintézési határidõbe a külföldi állam illetékes hatóságával folytatott egyeztetés, az adóhatóság által lefolytatott valódiságvizsgálat idõtartama, illetve a hiánypótlásra megállapított határidõ nem számít bele. Amennyiben ezek eredményeként az eljárás során az ügy szempontjából jelentõs
olyan új tény merül fel, kritikus feltételek módosulnak,
illetve a szokásos piaci ár megbízhatóságának szempontjából jelentõséggel bíró, a határozathozatal alapjául szolgáló
olyan körülmények lényeges mértékben megváltoznak,
amelyek a szokásos piaci ár megállapítására érdemben
kihatnak, az elintézési határidõ az ennek alapjául szolgáló
tény bekövetkeztének idõpontjában megszakad és újból
kezdõdik. Errõl az állami adóhatóság értesíti a kérelmezõt.”
65. § Az Art. 147. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az adóhatóság a felettes szerve által alaki szempontból felülvizsgált fizetési kötelezettséget megállapító
határozatot, illetõleg végrehajtható okiratot (a továbbiakban: megkeresést) a pályázat nyerteséhez negyedévenként
küldi meg. A megkeresés továbbítását követõ változásról
az adóhatóság a pályázat nyertesét haladéktalanul értesíti.
Amíg a pályázat nyertese az eljárás eredménytelenségérõl
nem értesíti az adóhatóságot, a fizetésre kötelezett személy
belföldi vagyona ellen végrehajtási cselekmény nem foganatosítható. Amennyiben a pályázat nyertese az eljárás
eredményességérõl a megkeresés továbbításától számított
6 hónap elteltével nem nyilatkozik, az adóhatóság a fizetésre kötelezett ingatlanára jelzálogjogot jegyezhet be.”
66. § Az Art. 151. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A magánnyugdíjpénztárat megilletõ tagdíj (tagdíjkiegészítés) és ennek pótlékai tekintetében fennálló túlfizetés visszaigénylése során az adóhatóság visszatartási
jogát nem gyakorolhatja.”
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67. § Az Art. 167. § (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A magán-nyugdíjpénztári tagdíjhoz kapcsolódó befizetések tekintetében a nettó pótlékszámítás nem alkalmazható.”

ügyletnek minõsül az a szerzõdés vagy más jogügylet is,
amely(ek) alapján a szokásos piaci ár megállapítása iránti
kérelem benyújtásának idõpontjában folyamatos teljesítés
történik, függetlenül attól, hogy a szerzõdést vagy egyéb
jogügyletet a kérelem benyújtását megelõzõen kötötték
meg,”

68. § Az Art. 170. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Ha az adót a munkáltató állapította meg, az adóhatóság az adóhiány után az adóbírságot, a késedelmi pótlékot a munkáltató terhére, a rá vonatkozó szabályok szerint
állapítja meg, kivéve, ha az adóhiány az adózó jogszerûtlen nyilatkozatának következménye.”

(2) Az Art. 178. §-a a következõ új 33. ponttal egészül ki:
[178. § E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában]
„33. kritikus feltételek: a szokásos piaci ár megállapításával összefüggésben rögzített, a szokásos piaci ár megbízhatósága szempontjából jelentõséggel bíró, a jövõre
vonatkozó – pénzügyi, számviteli, gazdasági, jogi, mûködési – elõfeltevések, számítások, küszöbértékek, jellemzõk, amelyek nem teljesülése esetén, annak napjától a határozat nem alkalmazható. A kritikus feltételeket a konkrét
ügy sajátosságaihoz mérten kell megállapítani.”

69. § Az Art. 172. §-a a következõ új (18) bekezdéssel
egészül ki:
„(18) Az adózó a számviteli törvényben meghatározott
készpénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezések
megsértése esetén 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható. A mulasztási bírság megállapításával egyidejûleg az adóhatóság az adózót – határidõ tûzésével –
teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell
újabb határidõ tûzésével megállapítani, ha a teljesítésre
kötelezõ, elõzõ határozatban elõírt határidõt az adózó elmulasztotta.”
70. § Az Art. 175. § (13) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(13) Az elektronikus bevallás benyújtására kötelezett,
illetõleg az azt választó adózó bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét az állami adóhatóságnál az adópolitikáért felelõs miniszternek a kormányzati informatikáért
felelõs miniszterrel kiadott együttes rendeletében meghatározott módon és technikai feltételekkel teljesíti.”
71. § Az Art. 176. § (11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(11) Az Áht. szerint a kincstári körbe, illetõleg a helyi
önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó,
valamint a központosított illetményszámfejtésrõl szóló
külön jogszabályban szabályozott illetményszámfejtési
feladatokat ellátó munkáltatónak és a kifizetõnek az e törvényben a munkáltatóra, a kifizetõre elõírt kötelezettségek
közül az elszámolt összeget terhelõ adó, adóelõleg levonását, befizetését, bevallását az Áht.-ben és a végrehajtására
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint kell teljesíteni.”
72. § (1) Az Art. 178. § 16. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[178. § E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában]
„16. jövõbeni ügylet: az adó feltételes, illetõleg a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtását
követõen megkötött szerzõdés vagy más jogügylet. A szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásban jövõbeni

73. § Az Art. 182. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs
miniszter arra, hogy rendeletben szabályozza a szokásos
piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj
kezelésének, nyilvántartásának módját és feltételeit,
továbbá az eljárás részletes szabályait.”
74. § Az Art. 1–2. számú melléklete e törvény 5–6. számú melléklete szerint módosul.

HATODIK RÉSZ
XIII. Fejezet
A szerencsejáték szervezésérõl szóló
1991. évi XXXIV. törvény módosítása
75. § A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 6. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szerencsejátékokkal kapcsolatos koncessziós
eljárásra – az e törvényben foglalt eltérésekkel – a Ktv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
76. § Az Szjtv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„7. § Az állami adóhatóság a szerencsejáték-szervezés
állami törvényességi felügyeletét látja el, tevékenységének célja a szerencsejáték-piac zavartalan és eredményes
mûködésének, a játékosok érdekei védelmének, továbbá
a szerencsejáték-piaccal szembeni bizalom erõsítésének
érdekében a szerencsejáték-szervezõk joggyakorlásának
elõsegítése és a szerencsejáték-piac folyamatos felügyelete.”
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77. § Az Szjtv. 7/A. §-ának (1) bekezdése a következõ
szövegrésszel egészül ki:
„A bírság végrehajtására az adózás rendjérõl szóló törvény szabályai az irányadóak azzal, hogy fizetési halasztásnak, részletfizetés engedélyezésének, valamint méltányosság alapján mérséklésnek, illetve elengedésnek nincs
helye. A szerencsejátékkal kapcsolatos hatósági eljárásban a Ket. 160–163. §-aiban foglalt elektronikus ügyintézést nem kell alkalmazni.”
78. § (1) Az Szjtv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állami adóhatóság vezetõje és helyettesei, valamint szerencsejáték-felügyeleti feladatkörében eljáró alkalmazottai sorsolásos játék kivételével szerencsejátékban
nem vehetnek részt.”
(2) Az Szjtv. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az állami adóhatóság vezetõje és helyettesei, valamint az állami adóhatóság szerencsejáték-felügyeleti feladatkörében eljáró alkalmazottai szerencsejáték-szervezõnél munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthetnek, vezetõ tisztségviselõk, valamint felügyelõbizottság
tagjai nem lehetnek.”
79. § Az Szjtv. 28/A. §-ának (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(5) Lóversenyfogadás kivételével a bukmékeri rendszerû fogadás szervezéséhez a 3. § (1) bekezdésének
a) pontjában szereplõ jogi személynek legalább 1 milliárd
forint alap- vagy törzstõkével és legalább ötéves szerencsejáték-szervezõi gyakorlattal kell rendelkeznie. Lóversenyfogadás kivételével a bukmékeri rendszerû fogadásra
kiírt koncessziós pályázat nyertese csak az a személy
lehet, aki a pályázat kiírása elõtt legalább öt évig az e törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szervezésével foglalkozott, és a bukmékeri rendszerû fogadási tevékenység
folytatására legalább 1 milliárd forint alap- vagy törzstõkével rendelkezõ koncessziós társaságot alapít. Ha többen közösen nyújtanak be pályázatot, vagy olyan pályázó
nyújt be pályázatot, amelynek egyik tagja (részvényese)
a szavazatok többségével rendelkezik, a legalább ötéves
szerencsejáték-szervezõi gyakorlattal kapcsolatos feltételt
elegendõ, ha legalább a pályázók egyike vagy a szavazatok többségével rendelkezõ tag (részvényes) teljesíti.”
80. § Az Szjtv. 29. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Lóversenyfogadás szervezéséhez a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában szereplõ jogi személynek legalább
100 millió forint alap- vagy törzstõkével kell rendelkeznie.
A lóversenyfogadás szervezésére kiírt koncessziós pályázat nyertese csak az a személy lehet, aki a lóversenyfogadási tevékenység folytatására legalább 100 millió forint
alap- vagy törzstõkével rendelkezõ koncessziós társaságot
alapít.”
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81. § Az Szjtv. 37. §-a a következõ 19. ponttal egészül ki:
„19. Lóversenyfogadás: agár- és lóversenyre történõ
totalizatõri és bukmékeri rendszerû fogadás.”

HETEDIK RÉSZ
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT
MEGILLETÕ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTÕ
MÓDOSÍTÁSOK
XIV. Fejezet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény módosítása
82. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:
Tbj.) 5. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[E törvény alapján biztosított]
„i) a mezõgazdasági õstermelõ, kivéve a közös õstermelõi igazolvány alapján õstermelõ kiskorú személyt és
a gazdálkodó család kiskorú tagját, az egyéb jogcímen
– ide nem értve a g) pont és a (2) bekezdés szerint – biztosítottat, a saját jogú nyugdíjast, valamint az özvegyi nyugdíjban részesülõ személyt, aki a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte.”
83. § A Tbj. 8. §-a a következõ d) ponttal egészül ki:
[Szünetel a biztosítás]
„d) arra az idõtartamra, amelyre az õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ mezõgazdasági õstermelõ értékesítési
betétlapja nem érvényes.”
84. § A Tbj. 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A mezõgazdasági õstermelõ biztosítási kötelezettsége
a) az õstermelõi igazolványban feltüntetett idõponttól
az igazolvány visszaadása napjáig,
b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság
nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig, illetõleg
c) az 5. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott
biztosítást kizáró körülmény megszûnését követõ naptól
a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig
áll fenn. Megszûnik a biztosítás akkor is, ha a mezõgazdasági õstermelõ kilép a családi gazdaságból vagy a közös
õstermelésbõl.”
85. § A Tbj. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
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„(2) Az 5. § (1) bekezdésének a) pontjában említett biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási járulékot
havonta legalább 131 000 forint minimum járulékalap
– részmunkaidõ esetén ezen összeg arányos része – után
köteles megfizetni. Ha a járulékalapot képezõ jövedelem
nem éri el a minimum járulékalapot, a foglalkoztató az Art.
31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban
– a tényleges járulékalapot képezõ jövedelem feltüntetésével – bejelentést tehet arról, hogy a társadalombiztosítási
járulékot a járulékalapot képezõ jövedelem alapulvételével fizeti meg.”
„(4) A minimum járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettség nem vonatkozik arra a foglalkoztatóra, aki az
általa foglalkoztatott biztosított utáni járulékfizetési kötelezettséget külön törvényben meghatározottak szerint
teljesíti vagy a biztosított foglalkoztatására tekintettel
külön törvényben foglaltak szerint járulékkedvezményt
érvényesít.”
86. § (1) A Tbj. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó
után a 19. § (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulékot a társas vállalkozó személyes közremûködésére tekintettel kifizetett (juttatott, elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem, de havi átlagban legalább
131 000 forint összegû minimum járulékalap után fizeti
meg. Ha a járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn egy
teljes naptári hónapon át, egy naptári napra az elõzõek szerinti összeg harmincad részét kell figyelembe venni. Ha
a járulékalapot képezõ jövedelem nem éri el a minimum
járulékalap összegét, a foglalkoztató az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban – a tényleges járulékalapot képezõ jövedelem feltüntetésével – bejelentést
tehet arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képezõ jövedelem, de legalább a minimálbér alapulvételével fizeti meg.”
(2) A Tbj. 27. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A minimum járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettség nem vonatkozik arra a társas vállalkozásra,
amely a társas vállalkozó utáni járulékfizetési kötelezettséget külön törvényben meghatározottak szerint teljesíti.”
87. § (1) A Tbj. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A biztosított egyéni vállalkozó a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékû társadalombiztosítási járulékot az Szja tv. 16. § (4) bekezdésében meghatározott vállalkozói kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapját
képezõ jövedelem, de havi átlagban legalább 131 000 forint összegû minimum járulékalap után fizeti meg. Ha a
vállalkozói kivét, az átalányadó alapját képezõ jövedelem
nem éri el a minimum járulékalapot, az egyéni vállalkozó
az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban
– a tényleges járulékalapot képezõ jövedelem, átalányadózás esetén az átalányadó alapját képezõ jövedelem feltün-
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tetésével – bejelentést tehet arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a tényleges járulékalapot képezõ jövedelem, illetõleg az átalányadó alapját képezõ jövedelem, de
legalább a minimálbér alapulvételével fizeti meg.”
(2) A Tbj. 29. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A minimum járulékalap utáni járulékfizetési kötelezettség nem vonatkozik az egyéni vállalkozóra, ha járulékfizetési kötelezettségét külön törvényben meghatározottak szerint teljesíti.”
88. § A Tbj. 29/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyszerûsített vállalkozói adó szabályai szerint
adózó (a továbbiakban: eva adózó) biztosított egyéni vállalkozó a 19. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott járulékokat (tagdíjat) havonta 131 000 forint minimum járulékalap után fizeti meg. Az eva adózó egyéni vállalkozó az
Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásban
a tényleges jövedelmének feltüntetésével bejelentést tehet
arról, hogy a járulékot (tagdíjat) a tényleges jövedelme, de
legalább a minimálbér alapulvételével fizeti meg.”
89. § (1) A Tbj. 31. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a biztosított legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik vagy közép-, illetõleg felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, az egyidejûleg fennálló, biztosítási
kötelezettség alapjául szolgáló további jogviszonya alapján nem fizet a 19. § (3) bekezdésében meghatározott
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejûleg fennálló munkaviszonyokban elõírt munkaidõt össze kell számítani.
(4) Ha a társas vállalkozó, az egyéni vállalkozó egyidejûleg munkaviszonyban is áll és foglalkoztatása eléri a heti
36 órát, illetõleg közép- vagy felsõfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán folytat tanulmányokat, a társadalombiztosítási járulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a ténylegesen elért
járulékalapot képezõ jövedelem, eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva tv.-ben meghatározott adóalap 4 százaléka, átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az
átalányadó alapját képezõ jövedelem. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejûleg fennálló munkaviszonyokban elõírt munkaidõt össze kell számítani.”
(2) A Tbj. 31. § (5) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január
31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.”
(3) A Tbj. 31. § (6) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Az egyéni vállalkozó a társas vállalkozás részére a
tárgyév január 31-éig tett nyilatkozat alapján évenként az
adóév egészére választhatja, hogy a minimum járulékalap,
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illetõleg – az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott
bevallásban tett bejelentés esetén – legalább a minimálbér
után történõ járulékfizetési kötelezettséget társas vállalkozóként teljesíti. E választása alapján az egyéni vállalkozásában, illetõleg a további tagsági jogviszonyában a (4) bekezdésben említett járulékalap után kell a járulékot megfizetni.”
90. § A Tbj. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A magánnyugdíjpénztár tagja a nyugdíjjárulék
alapja után 8 százalék tagdíjat fizet.”
91. § (1) A Tbj. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A társadalombiztosítási ellátások és a magán-nyugdíjpénztári szolgáltatások megállapítása és jogszerû
igénybevételének ellenõrzése érdekében az állami adóhatóság az Art. 52. § (7) bekezdésében foglaltak szerint adatot szolgáltat a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
nyugdíjbiztosítási szerv és az egészségbiztosítási szerv,
illetõleg a magánnyugdíjpénztár részére.”
(2) A Tbj. 41. §-a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A mezõgazdasági igazgatási szerv a mezõgazdasági õstermelõ biztosítási kötelezettségét érintõ, nyilvántartásában szereplõ új adatokról, az adatok változásáról
a járulékfizetési kötelezettség ellenõrzése érdekében negyedévenként, a negyedévet követõ hónap 20. napjáig
adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak. Az adatszolgáltatás tartalmáról és módjáról az állami adóhatóság megállapodást köt a mezõgazdasági igazgatási szervvel.”
92. § (1) A Tbj. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A mezõgazdasági õstermelõ az 5. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott körülmények fennállásáról
az õstermelõi igazolvány igénylésével, illetõleg a családi
gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg nyilatkozik a mezõgazdasági igazgatási
szervnek. A mezõgazdasági õstermelõ a biztosítási kötelezettségét érintõ változást annak bekövetkezését követõ
15 napon belül jelenti be az állami adóhatóságnak.”
(2) A Tbj. 44. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A foglalkoztató legkésõbb a bejelentést követõ
napon köteles a bejelentésrõl igazolást kiadni a biztosított
részére, mely tartalmazza a bejelentésben közölt adatokat
és a bejelentés teljesítésének idõpontját.”
93. § A Tbj. 50. §-a a következõ (9)–(10) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) Az Mpt. 24. § (4)–(5) bekezdésében foglalt megállapodás alapján a tagdíjat és a tagdíj-kiegészítést közvetlenül az érintett magánnyugdíjpénztárnak kell megfizetni.
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(10) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján megállapított magán-nyugdíjpénztári
tagdíjkülönbözet összegét a külön jogszabályban foglaltak
szerint közvetlenül az érintett magánnyugdíjpénztárnak
kell megfizetni, és egyidejûleg közölni kell a pénztártag
nevét, TAJ-számát, a tárgyévi prémiumévek programban
töltött idõszak kezdõ és befejezõ napját, a tagdíjkülönbözet megállapítása érdekében figyelembe vett járulékalap,
a tagdíj, valamint a tagdíjkülönbözet összegét.”
94. § A Tbj. 51. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény (a továbbiakban:
Módtv.) 156. §-ával megállapított (1) bekezdés számozása
(2) bekezdésre változik:
„(1) A tagdíjat, a tagdíj-kiegészítést, a tagdíjjal összefüggésben felszámított késedelmi pótlékot, önellenõrzési
pótlékot forintban kell bevallani és megfizetni. Az adóhatóság a tagdíjat, a foglalkoztató és a tag által fizetett tagdíj-kiegészítést, a tagdíjjal összefüggésben felszámított
késedelmi pótlékot és önellenõrzési pótlékot az egyéb
adóktól, járulékoktól elkülönítetten tartja nyilván.”
95. § A Tbj. 53. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) Ha a foglalkoztató, az egyéni vállalkozó a határidõben benyújtott vagy a pótolt bevallás alapján a tagdíjtartozást és a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot az
állami adóhatóság igazolása szerint elévülési idõn túl fizeti
meg az érintett magánnyugdíjpénztárnak, a befizetett
összeget a pénztár a pénztártag egyéni számlájára számolja el az (1) bekezdésben foglaltak szerint. A tagdíjtartozás
és a tagdíjtartozás után felszámított késedelmi pótlék
elévülésére vonatkozó adóhatósági igazolást a foglalkoztató a befizetéssel egyidejûleg megküldi az érintett magánnyugdíjpénztárnak.”

XV. Fejezet
Az egészségügyi hozzájárulásról szóló
1998. évi LXVI. törvény módosítása
96. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi
LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho.) 11/A. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A magánszemély nyilatkozhat arról, hogy a 3. §
(3) bekezdése szerinti egészségbiztosítási járulék összege
várhatóan eléri a hozzájárulás-fizetési felsõ határt. Ha a
hozzájárulás-fizetési felsõ határt az egészségbiztosítási
járulék összege mégsem éri el, a magánszemély az õt terhelõ százalékos mértékû egészségügyi hozzájárulást 6 százalékkal növelten, a tárgyévre vonatkozó személyi jövedelemadóról benyújtott adóbevallásában vallja be, és a bevallás benyújtására elõírt határidõig fizeti meg. Ugyanígy

13006

MAGYAR KÖZLÖNY

kell eljárni, ha magánszemély a 11. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem teszi meg és a nyilatkozat hiányában
a kifizetõ nem vonta le a magánszemélyt terhelõ egészségügyi hozzájárulást.”
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XVIII. Fejezet

A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítása
NYOLCADIK RÉSZ
AZ ÖNKÉNTES
ÉS A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAKAT ÉRINTÕ
MÓDOSÍTÁSOK
XVI. Fejezet
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló
1997. évi LXXXII. törvény módosítása
97. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII törvény (a továbbiakban: Mpt.) 26. § (1) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A tagdíj alapja megegyezik a Tbj.-ben meghatározott nyugdíjjárulék-alappal.”
98. § Az Mpt. a következõ új 123/C. §-sal egészül ki:
„123/C. § A pénztártagok jogosultak a választható portfoliós rendszer bevezetését megelõzõen egy alkalommal
kérni a pénztártól a 68/A. § (4) bekezdésétõl eltérõ portfolióba történõ sorolásukat, amennyiben erre vonatkozó
kérelmük a pénztárhoz a választható portfoliós rendszer
bevezetését megelõzõ 30. napig beérkezett. A pénztár
köteles a pénztártagokat fenti kérelmük alapján az általuk
választott portfolióba átsorolni. A választható portfoliós
rendszer 2007. január 1-jei bevezetése esetén a 2007. január 31-ig beérkezett kérelmeknek megfelelõen kell a besorolást elvégezni. A választható portfoliós rendszer 2007.
január 1-jét követõ idõponttól való bevezetése esetén a bevezetés idõpontját úgy kell meghatározni, hogy a bevezetést megelõzõen a pénztártagok által kért besorolásra meghatározott határidõ teljesíthetõ legyen.”
XVII. Fejezet
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény módosítása
99. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.)
a Módtv. 169. § (2) bekezdésével megállapított 2. § (6) bekezdésének szövege a következõ ck) ponttal kiegészülve
lép hatályba:
„ck) a gyógyüdülés, valamint az egészségügyi üdülés.”
(2) Az Öpt. a Módtv. 169. § (2) bekezdésével megállapított 2. § (6) bekezdésének db) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
„db) a rekreációs üdülés;”

100. § (1) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 3. §-a (1) bekezdésének 2. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) E törvény alkalmazásában]
„2. vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját
nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerûen, ellenérték fejében termelõ vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet
is, továbbá a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés,
a szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet, az európai
gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, a vízitársulat, az erdõbirtokossági társulat, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, amennyiben nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé;”
(2) Az Szt. 3. §-a (5) bekezdésének 3. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(5) E törvény alkalmazásában]
„3. többségi befolyás, minõsített többséget biztosító befolyás: a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott fogalom;”
101. § Az Szt. 14. §-a kiegészül a következõ új (8) bekezdéssel, egyidejûleg a jelenlegi (8) és (9) bekezdés számozása (9) és (10) bekezdésre változik:
„(8) A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán
történõ) lebonyolításának rendjérõl, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeirõl, felelõsségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti
forgalomról, a készpénzállományt érintõ pénzmozgások
jogcímeirõl és eljárási rendjérõl, a napi készpénz záró állomány maximális mértékérõl, a készpénzállomány ellenõrzésekor követendõ eljárásról, az ellenõrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeirõl, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjérõl és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”
102. § (1) Az Szt. 20. §-a (3) bekezdésének második
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A létesítõ okiratban rögzített konvertibilis devizában
készítheti el éves beszámolóját az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet is. A devizában elkészített éves beszámolóban az adatokat a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam
jegyzése szerinti devizaegységben kell megadni.”
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(2) Az Szt. 20. §-ának (4) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Devizában felmerült tételként lehet figyelembe venni
a devizaalapú tételeket is.”
103. § (1) Az Szt. 30. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Saját részvények, saját üzletrészek a vállalkozó által
visszavásárolt (megszerzett) tulajdoni részesedést jelentõ
saját befektetések.”
(2) Az Szt. 30. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E törvény alkalmazásában a saját részvényekkel,
saját üzletrészekkel esik egy tekintet alá a visszavásárolt
(megszerzett) szövetkezeti részjegy (ideértve a befektetõi
részjegyet és az átalakított befektetõi részjegyet is).
A visszavásárolt (megszerzett) szövetkezeti részjegyre
e törvény saját részvényre, saját üzletrészre vonatkozó
szabályait kell megfelelõen alkalmazni.”
104. § Az Szt. 33. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Az aktív idõbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható a devizaszámlán meglévõ devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló – beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékû joghoz kapcsolódó – hiteltartozások,
devizakötvény-kibocsátásból származó – beruházáshoz
(a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni
értékû joghoz kapcsolódó – tartozások esetén a tárgyévben, a mérlegfordulónapi értékelésbõl adódóan – a 60. §
(2) bekezdésében foglaltakból következõen – keletkezett
és a pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai között elszámolt – árfolyamnyereséggel nem ellentételezett – árfolyamveszteség teljes összege a pénzügyi mûveletek egyéb
ráfordításainak a csökkentésével (nem realizált árfolyamveszteség). A hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó tartozások törlesztésekor – az elõzõ idõszakokban elhatárolt halmozott összegbõl – a törlesztõrészletre jutó – halasztott ráfordításként kimutatott – nem realizált veszteséget meg kell szüntetni, a pénzügyi mûveletek
egyéb ráfordításainak a növelésével (realizált árfolyamveszteség).
(3) A (2) bekezdés szerint halasztott ráfordításként
kimutatott árfolyamveszteséget – a pénzügyi mûveletek
egyéb ráfordításakénti elszámolással – meg kell szüntetni,
ha a külföldi pénzértékre szóló hiteltartozást, a devizakötvény-kibocsátásból származó tartozást teljes összegében
visszafizették, illetve a devizahitellel, a devizakötvény-kibocsátással finanszírozott tárgyi eszközt, vagyoni értékû
jogot értékesítették, vagy más jogcímen az állományból
kivezették.
(4) A (2) bekezdés szerinti halasztott ráfordításként
kimutatott árfolyamveszteséget – a pénzügyi mûveletek
egyéb ráfordításakénti elszámolással – csökkenteni kell az
érintett devizakötelezettség után az egyes üzleti évekre
elszámolt árfolyamnyereségnek megfelelõ összeggel is.”
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105. § Az Szt. 35. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A saját tõke részeként kell kimutatni az értékhelyesbítés értékelési tartalékát és a valós értékelés értékelési tartalékát is.”
106. § (1) Az Szt. 38. §-ának (3) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:
[(3) Az eredménytartalékból kell lekötni és a lekötött
tartalékba átvezetni:]
„d) a 33. § (2) bekezdése szerinti nem realizált árfolyamveszteség és a 41. § (4) bekezdése szerinti céltartalék
különbözetének összegét,”
(2) Az Szt. 38. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A lekötött tartalék növekedéseként, illetve csökkenéseként kell kimutatni a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejûleg a külön jogszabály alapján a lekötött tartalékkal szemben átvett, illetve átadott pénzeszközök, egyéb eszközök értékét. A külön jogszabály alapján átvett lekötött tartalék feloldását – a külön jogszabály
eltérõ rendelkezése hiányában – az eredménytartalékkal
szemben kell elszámolni.”
107. § Az Szt. 41. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Ha a vállalkozó a devizaszámlán meglévõ devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló – beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz),
vagyoni értékû joghoz kapcsolódó – hiteltartozások,
továbbá devizakötvény kibocsátásából származó – beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz),
vagyoni értékû joghoz kapcsolódó – tartozások nem realizált árfolyamveszteségét a 33. § (2) bekezdése szerint
halasztott ráfordításként mutatta ki, az üzleti év végén az
így elhatárolt halmozott összegnek a hitelfelvételtõl eltelt
idõtartam és a hitel figyelembe vehetõ futamideje arányában számított hányadának megfelelõ összegû céltartalékot
kell kimutatnia. Amennyiben az elõzõ üzleti év végéig
ilyen címen képzett céltartalék ennél kevesebb, illetve
több, a különbözettel a tárgyévben kell a céltartalékot
növelni az egyéb ráfordításokkal szemben, illetve csökkenteni az egyéb bevételekkel szemben. A számításnál
figyelembe vett futamidõ nem lehet hosszabb, mint a hitel
futamideje, illetve mint a hitellel finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékû jog várható – amortizációnál figyelembe vett – élettartama, ha a hitel futamideje hosszabb.
(5) Ha a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget a 33. § (3) bekezdése szerint meg kell szüntetni, akkor a (4) bekezdés szerint képzett céltartalék is megszüntetendõ.”
108. § Az Szt. 50. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül)
átvett eszköz, illetve az ajándékként, hagyatékként kapott
eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrá-
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ciós hibából származó többlet-) eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköznek az állományba vétel idõpontjában ismert piaci értéke.”
109. § Az Szt. 52. §-ának (4)–(6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A befejezett kísérleti fejlesztés, továbbá a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy ennél
rövidebb idõ alatt lehet leírni.
(5) Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés
a földterület, a telek (a bányamûvelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével),
az erdõ, a képzõmûvészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett
beruházásnál.
(6) Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékébõl a használat során
sem veszít, vagy amelynek értéke – különleges helyzetébõl, egyedi mivoltából adódóan – évrõl évre nõ.”
110. § Az Szt. 72. §-ának (4) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:
[(4) Az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni:]
„d) a befektetett eszközök használati, üzemeltetési,
kezelési jogának átengedéséért kapott – általános forgalmi
adót nem tartalmazó – számlázott ellenértéket.”
111. § Az Szt. 86. §-a (3) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A rendkívüli bevételek között kell kimutatni:]
„j) a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások
piaci értékét.”
112. § Az Szt. 89. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti ellenõrzött gazdasági társaság kiegészítõ mellékletének tartalmaznia kell:
a) a többségi befolyással,
b) a minõsített többséget biztosító befolyással
rendelkezõ tag (részvényes) nevét, székhelyét, szavazatainak arányát.
(3) A kiegészítõ mellékletnek tételesen tartalmaznia
kell minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét,
jegyzett tõkéjének összegét, a szavazatok arányát, ahol a
vállalkozó a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint
a) a többségi befolyással,
b) a minõsített többséget biztosító befolyással
rendelkezik.”
113. § Az Szt. 116. §-a (5) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„E közzétételrõl a mentesített anyavállalat köteles gondoskodni a 154. §-ban foglaltaknak megfelelõen, a fölérendelt külföldi anyavállalat összevont (konszolidált) éves
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beszámolójának mérlegfordulónapjától számított 180 napon belül.”
114. § Az Szt. 158. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) és (6) bekezdés számozása (6) és (7) bekezdésre változik:
„(5) Amennyiben az összevont (konszolidált) éves beszámolót a 10. § (2) vagy (3) bekezdése alapján, a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelõen állították
össze, úgy erre a könyvvizsgálói záradékban is megfelelõen utalni kell.”
115. § Az Szt. 166. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó
által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti
vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy
más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla,
szerzõdés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek
minõsíthetõ irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb
elõállítási módjától –, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.”
116. § Az Szt. a 174. §-a után a következõ alcímmel
egészül ki, egyidejûleg a 175. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
175. § (1) E törvény megállapítja az Európai Parlament
és a Tanács 2002. július 19-i, a nemzetközi számviteli
standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendeletének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket.
(2) E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 1978. július 25-i, 78/660/EGK (negyedik)
irányelve a Szerzõdés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról,
b) a Tanács 1983. június 13-i, 83/349/EGK (hetedik)
irányelve a Szerzõdés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján az összevont (konszolidált) éves beszámolóról,
c) a Tanács 1984. november 27-i, 84/569/EGK irányelve a 78/660/EGK irányelvben ECU-ben kifejezett összegek felülvizsgálatáról,
d) a Tanács 1989. december 21-i, 89/666/EGK (tizenegyedik) irányelve a valamely tagállam jogának hatálya
alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy
másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeirõl,
e) a Tanács 1990. november 8-i, 90/604/EGK irányelve
az éves beszámolóról szóló 78/660/EGK irányelvnek és az
összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló
83/349/EGK irányelvnek a kis- és középvállalkozásokra
vonatkozó mentességek és a beszámolók ECU-ben történõ
közzététele tekintetében történõ módosításáról,
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f) a Tanács 1990. november 8-i, 90/605/EGK irányelve
az éves beszámolóról szóló 78/660/EGK irányelvnek és az
összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló
83/349/EGK irányelvnek az alkalmazási kör tekintetében
történõ módosításáról,
g) a Tanács 1994. március 21-i, 94/8/EK irányelve a
78/660/EGK irányelvnek az ECU-ben kifejezett összegek
felülvizsgálata tekintetében történõ módosításáról,
h) a Tanács 1999. június 17-i, 1999/60/EK irányelve az
ECU-ben kifejezett összegek tekintetében a 78/660/EGK
irányelv módosításáról,
i) az Európai Parlament és a Tanács 2001. szeptember
27-i, 2001/65/EK irányelve a 78/660/EGK, a 83/349/EGK
és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve
a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és
összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történõ módosításáról,
j) a Tanács 2003. május 13-i, 2003/38/EK irányelve a
meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK irányelvnek az euróban kifejezett
összegek tekintetében történõ módosításáról,
k) az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 18-i,
2003/51/EK irányelve a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve
biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált)
éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK,
86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról,
l) az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i,
2004/25/EK irányelve a nyilvános vételi ajánlatról.”
117. § Az Szt. a 175. §-a után a következõ alcímmel
egészül ki, egyidejûleg a 176. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A magyar számviteli standardok
176. § Azokat a törvényi elõírásokhoz kapcsolódó részletes szabályokat, módszereket, eljárásokat, amelyek a
megbízható és valós kép bemutatásához szükségesek,
nemzeti számviteli standardokba kell foglalni.”

TIZEDIK RÉSZ
XIX. Fejezet
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló
2005. évi CLXXIV. törvény módosítása
118. § (1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló
2005. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Fétám tv.)
1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) E törvény személyi hatálya a 2. §-ban említett személyekre, a gyámhivatalra, az állami adóhatóságra, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelõ központi szervre, tárgyi hatálya a gyermek 18. élet-
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évének betöltése napjáig a Start-számlára és a kincstári
számlára terjed ki.”
(2) A Fétám tv. 1. §-ának (3) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:
„Az államháztartás terhére történõ utalások igénybevételéhez szolgáltatott adatok helyességének vizsgálatára
a kiutaló is jogosult.”
119. § (1) A Fétám tv. 5. §-a (1) bekezdésének a) és
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az életkezdési támogatásra való jogosultság érvényesítéséhez – kormányrendeletben meghatározott módon és
rendszerességgel –]
„a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv a gyermek adóazonosító
jelének megállapítása céljából az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvényben elõírt adatokról, azok változásairól, valamint a kiutaló e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítése – így különösen a kincstári számlán lévõ
követelés áthelyezése, az állami támogatás kiutalása – céljából szükséges adatokról adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére,
b) az állami adóhatóság a gyermek adóazonosító jelét
és természetes azonosító adatait, azok változásait a kiutaló
részére megküldi, továbbá az adóigazolványt a szülõ kérésére kiállítja és kiadja, valamint a kiutaló részére továbbítja az e törvény szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges adatokat.”
(2) A Fétám tv. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kiutaló az (1) bekezdés b) pontja szerint kapott
adatok alapján 8 munkanapon belül a gyermek nevén az
életkezdési támogatás nyilvántartására szolgáló kincstári
számlát (a továbbiakban: kincstári számla) nyit, amelyen
az elsõ utalási összeget, valamint a gyermek jogosultsága
esetén – ha Start-számlával nem rendelkezik – a második
és a harmadik utalási összeget nyilvántartja mindaddig,
amíg a szülõ, vagy a szülõ egyetértõ nyilatkozata alapján
– 16. életévének betöltését követõen – a gyermek azt
Start-számlára nem helyezi, vagy ameddig a (7) bekezdés
szerinti jogosultsággal a jogosult nem él. Amennyiben a
gyermek anyakönyvezése a születését követõ egy éven túl
történik, – feltéve, hogy a Magyar Köztársaság területén
lakóhellyel rendelkezik és születésének évében egyébként
az elsõ utalási összegre jogosult – a kiutaló az elsõ utalási
összeget a gyermek születési évének megfelelõ összeggel
utólag veszi nyilvántartásba, azzal, hogy második és harmadik utalási összegre a gyermek visszamenõleg nem
jogosult.”
120. § A Fétám tv. 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés b) pontjában említett jogosultság
igazolására, az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal,
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a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott, a naptári
évben legalább egy napig fennálló feltétel tényét rögzítõ
iratot a b) pontban nem említett szülõ vagy a szülõ egyetértõ nyilatkozata alapján – 16. életévének betöltését követõen – a gyermek,
b) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett Start-számlával
rendelkezõ gyermek esetében (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott jogosultságról szóló, annak a naptári évben
fennálló idõtartamát is tartalmazó iratot a gyámhivatal
vagy egyetértõ nyilatkozata alapján – 16. életévének betöltését követõen – a gyermek
a számlavezetõ írásbeli megkeresése alapján a naptári évet
követõ január 15-éig juttatja el a számlavezetõhöz.”
121. § A Fétám tv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kiutaló Start-számlával nem rendelkezõ gyermek
esetében
a) a kincstári számlán nyilvántartott követelés után
évenként az ötéves állampapír hozamával egyezõ mértékû
kamatot,
b) a gyámhivatal által a naptári évet követõ év január
15-éig megküldött – az átmeneti vagy tartós nevelés naptári évben fennálló idõtartamára vonatkozó adatszolgáltatást is tartalmazó – értesítés alapján a jogosultság idõszakával arányosan évi 12 ezer forint állami támogatást
ír jóvá a kormány rendeletében meghatározott szabályok
szerint.”
122. § A Fétám tv. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kiutaló, az állami adóhatóság, a gyámhivatal és
a Start-számlát kezelõ számlavezetõ – az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény elévülésre vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe véve – jogosult az életkezdési
támogatással összefüggõ adatok jogszabályoknak megfelelõ kezelésére.”

TIZENEGYEDIK RÉSZ
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nyújthat be a környezetvédelemért felelõs miniszterhez.
A kötelezett az egyedi mentességi kérelem benyújtása
mellett köteles annak benyújtásakor hatályos igazgatási
szolgáltatási díj tizenötszörösének megfizetésére.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott egyedi mentességi
kérelem benyújtásának feltétele, hogy a kötelezett eredeti
mentességi kérelme a benyújtás idõpontjában e törvényben, valamint a külön jogszabályban meghatározott tartalmi és formai elõírásokat – a benyújtásra vonatkozó határidõ kivételével – teljesítette.
(8) A környezetvédelemért felelõs miniszter az eredeti
mentességi kérelem benyújtásának idõpontjától a kötelezett részére mentességet adhat. Az egyedi mentesség megadásakor vizsgálni kell
a) a (6)–(7) bekezdésben meghatározott feltételek
meglétét,
b) a kérelem késedelmes benyújtásának indokát,
c) a (6) bekezdésben megállapított határidõ-mulasztás
elõfordulásának gyakoriságát, továbbá
d) hogy a mentesség utólagos megadása hozzájárul-e
da) a környezetszennyezés megelõzéséhez, csökkentéséhez,
db) a termékdíjköteles termék által okozott környezeti
veszélyeztetések, károk megelõzéséhez és csökkentéséhez, valamint
dc) a természeti erõforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez.”

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptetõ rendelkezések
124. § Ez a törvény – a 125–216. §-okban foglalt kivételekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
125. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezései – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén lépnek hatályba.

XX. Fejezet

(2) E törvénynek az Szja tv. 3. §-ának 70. pontját és
49/B. §-ának (23) bekezdését megállapító rendelkezése
2007. február 15-én lép hatályba.

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek
környezetvédelmi termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény módosítása

(3) E törvénynek az Szja tv. 65. §-át módosító rendelkezései e törvény kihirdetését követõ 45. napot követõ hónap
elsõ napján lépnek hatályba.

123. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 5/A. §-a a következõ
(6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A külön jogszabályban meghatározott határidõt
követõen benyújtott, a határidõ elmulasztása miatt elutasított mentességi kérelem esetén a termékdíjfizetési kötelezettség alóli mentesség megszerzése érdekében a kötelezett tárgyév június 30-ig egyedi mentességi kérelmet

(4) E törvénynek az Szja tv. 1. számú mellékletének
8.3. pontját módosító rendelkezése 2007. január 2-án lép
hatályba.
126. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezései
– a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2007. január 1-jén lépnek hatályba.
(2) A Tao. e törvénnyel megállapított 6. § (9) bekezdése
2007. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatály-
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balépéstõl bekövetkezett elemi kár megállapítására kell
alkalmazni.
(3) E törvénynek a Tao. 22/B. §-a (1) bekezdésének
c) és e) pontját megállapító rendelkezése 2007. június
1-jén lép hatályba.
127. § E törvény kihirdetését követõ napon hatályba lép
a Módtv.-vel módosított Tao. 20. §-a (1) bekezdésének
d) pontja.
128. § E törvénynek az Eva tv.-t módosító rendelkezései
2007. január 1-jén lépnek hatályba.
129. § (1) E törvénynek az Ekho tv.-t módosító rendelkezései – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január 1-jén lépnek hatályba.
(2) E törvénynek az Ekho tv. 3. § (2) bekezdésének
a) pontját módosító, valamint az Ekho tv. 3. § (7) bekezdését megállapító rendelkezései e törvény kihirdetését követõ 45. napot követõ hónap elsõ napján lépnek hatályba.
130. § (1) E törvénynek a Kjtv.-t módosító rendelkezései – a (2)–(4) bekezdés kivételével – 2007. január 1-jén
lépnek hatályba.
(2) E törvénynek a Kjtv. 3. §-a (3) bekezdésének
h) pontját megállapító rendelkezése e törvény kihirdetését
követõ napon lép hatályba, rendelkezése a 2006. adóévi
különadó kötelezettségre is alkalmazható.
(3) A Kjtv. 3. § (3) bekezdése j) pontjának e törvénnyel
megállapított rendelkezéseit a 2006. adóévre is lehet alkalmazni.
(4) E törvénynek a Kjtv. 4. §-ának (1) bekezdését,
továbbá 7. §-a 8–9. pontját megállapító rendelkezései
2007. február 15-én lépnek hatályba.
131. § (1) E törvénynek az áfa-törvényt módosító
rendelkezései – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. január 1-jén lépnek hatályba.
(2) E törvénynek az áfa-törvény 13. § (1) bekezdésének
26. és 27. pontját, valamint 9. számú mellékletét megállapító rendelkezései e törvény kihirdetését követõ napon
lépnek hatályba.
132. § (1) E törvény 197. §-a e törvény kihirdetését
követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 198. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.
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134. § A Rega-tv. e törvénnyel módosított Melléklete
e törvény kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napjától induló adóigazgatási
eljárások esetén kell alkalmazni.
135. § (1) E törvény Harmadik Részének a Jöt.-t módosító rendelkezései – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2007. január 1-jén lépnek hatályba.
(2) E törvény Harmadik Részének a Jöt 7. § 1. pontja
n) alpontját, 28. § (5) bekezdését, 85. §-ának (1) bekezdését és 129. §-a (2) bekezdésének r) és s) pontját megállapító rendelkezései, valamint a Jöt.-nek a Módtv.-nyel megállapított 129. §-a (2) bekezdésének p) pontja e törvény
kihirdetését követõ napon lépnek hatályba.
136. § 2007. január 1-jén hatályba lép a Jöt.-nek a
Módtv.-nyel megállapított 7. §-ának 37/B. pontja, 11. §-a
(1) bekezdésének h) pontja, 34. §-ának (3) bekezdése,
37. §-a (6) bekezdésének d) pontja, 38. §-ának (4) bekezdése, 52. §-ának (2) bekezdése, 58. §-ának (13) bekezdése,
72. §-ának (11) bekezdése, 103. §-a (2) bekezdése 1. pontjának b) alpontja és 110. §-ának (13) bekezdése.
137. § E törvénynek a Htv.-t módosító rendelkezései
2007. január 1-jén lépnek hatályba.
138. § E törvénynek az Itv.-t módosító rendelkezései
2007. január 1-jén lépnek hatályba.
139. § (1) E törvénynek az Art.-t módosító rendelkezései – a (2)–(4) bekezdésekben foglaltak kivételével – 2007.
január 1-jén lépnek hatályba.
(2) Az Art.-nek az e törvénnyel megállapított 31. §
(11) bekezdése és 52. § (7) bekezdés e) pontja 2008. január
1-jén lép hatályba.
(3) Az Art.-nek az e törvénnyel megállapított 172. § új
(18) bekezdése 2007. február 15-én lép hatályba.
(4) E törvénynek az Art. 1–2. számú mellékletét módosító rendelkezései 2007. február 1-jén lépnek hatályba.
140. § (1) E törvénynek az Szjtv.-t módosító rendelkezései – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január
1-jén lépnek hatályba.
(2) E törvénynek az Szjtv. 6. §-át, 28/A. § (5) bekezdését, 29. § (1) bekezdését, valamint 37. §-át módosító rendelkezései az e törvény kihirdetését követõ 8. napon lépnek hatályba.

133. § (1) E törvénynek a Fát.-ot módosító rendelkezései – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2007. január
1-jén lépnek hatályba.

141. § E törvénynek a Tbj.-t módosító rendelkezései
2007. január 1-jén lépnek hatályba.

(2) E törvénynek a Fát. 9. § (4) bekezdését módosító
rendelkezése az e törvény kihirdetését követõ napon lép
hatályba.

142. § E törvénynek az Eho.-t módosító rendelkezései
2007. január 1-jén lépnek hatályba.
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143. § E törvénynek az Mpt.-t módosító rendelkezései
2007. január 1-jén lépnek hatályba.
144. § E törvénynek az Szt.-t módosító rendelkezései
2007. január 1-jén lépnek hatályba.
145. § E törvénynek az Flt.-t módosító rendelkezései
2007. január 1-jén lépnek hatályba.
146. § E törvénynek a Fétám tv.-t módosító rendelkezései e törvény kihirdetését követõ napon lépnek hatályba.
147. § E törvénynek a Módtv.-t módosító rendelkezései
– a 127. §-ban foglalt kivétellel –2007. január 1-jén lépnek
hatályba.

Módosító rendelkezések
148. § (1) 2007. január 1-jén az Szja tv.
a) 3. §-ának 18. pontjában az „ideértve a regisztrált mezõgazdasági termelõ magánszemélyt” szövegrész helyébe
az „ideértve az Európai Unió Közös Agrárpolitikája
magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ
ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott mezõgazdasági termelõ magánszemélyt” szövegrész,
b) 3. §-ának 75. pontjában a „jövedelem,” szövegrész
helyébe a „jövedelem, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában adóbevallásnak minõsül a magánszemély adójának a munkáltató által történõ adómegállapítása is,
továbbá” szövegrész,
c) 7. §-a (1) bekezdésének z) pontjában a „30/A. §-a
szerint a foglalkoztató által átvállalt társadalombiztosítási
járulékot” szövegrész helyébe a „30. §-a szerint a foglalkoztató által átvállalt társadalombiztosítási járulékot” szövegrész,
d) 10. §-ának (1) bekezdésében az „az adóbevallással
egyenértékû” szövegrész helyébe az „a munkáltatói adómegállapítása megtörténtéig” szövegrész,
e) 12. §-ának (6) bekezdésében az „adókedvezményeket a magánszemély nyilatkozatában megjelölt sorrendben
érvényesíti” szövegrész helyébe az „adókedvezményt a
magánszemély által a nyilatkozatban meghatározott sorrend szerint, a sorrendiségre vonatkozó jelölés hiányában
a törvénynek az adókedvezményekre vonatkozó rendelkezései sorrendje szerint érvényesít, illetõleg, ha a magánszemély a nyilatkozatban valamely adókedvezmény
figyelmen kívül hagyását jelöli, azt nem érvényesíti” szövegrész,
f) 40. §-ának (2) bekezdésében az „érvényesíthet a jogosult” szövegrész helyébe az „adóbevallásában, illetõleg
az adóhatósági adómegállapításában érvényesíthet a jogosult azzal, hogy e § alkalmazásában adóbevallásnak minõ-
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sül a magánszemély adójának a munkáltató által történõ
adómegállapítása is” szövegrész,
g) 44/A. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében a
„külön nyilatkozat” szövegrész helyébe a „külön nyilatkozat, munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak
átadott nyilatkozat” szövegrész,
h) 49/B. §-a (19) bekezdésének a) pontjában az „az
egyes munkavállalók munkaviszonyának kezdetétõl
annak megszûnéséig eltelt” szövegrész helyébe az „a munkavállalók által az adóévben munkaviszonyban töltött”
szövegrész,
i) 74. §-ának (7) bekezdésében a „– legalább egymást
követõ négy adóévben –” szövegrész helyébe az „adóbevallásában” szövegrész,
j) 77/C. §-a (24) bekezdésének c) pontjában a „második
naptári év utolsó napjáig terjedõ idõszak;” szövegrész
helyébe a „második naptári év utolsó napjáig, vagy – ha ez
korábbra esik – addig a napig terjedõ idõszak, amelyen az
értékpapír magánszemély javára történõ letétben tartása – a tõkepiacról szóló törvény 76/D. §-ában szabályozott, az ajánlattevõt megilletõ vételi jog gyakorlása következtében – ellehetetlenül;” szövegrész,
k) 78/A. §-ának (6) bekezdésében az „az adóbevallással egyenértékû nyilatkozatának” szövegrész helyébe az
„a munkáltatói adómegállapításának” szövegrész,
l) 1. számú melléklete 9.5.1. pontjának a) alpontjában
az „adóbevallásában bevallott” szövegrész helyébe az
„adóbevallásában bevallott, a munkáltatói adómegállapítás” szövegrész,
m) 2. számú melléklete II. fejezetének utolsó mondatában az „adóbevallás benyújtását” szövegrész helyébe az
„adóbevallás benyújtását, egyszerûsített bevallási nyilatkozat esetén a munkáltatói elszámolást vagy az adóhatósági adómegállapítást” szövegrész
lép.
(2) 2007. január 2-án az Szja tv.
a) 11. §-ának (1) bekezdésében az „adóhatósági adómegállapításra” szövegrész helyébe az „adóhatósági adómegállapításra, vagy az adóját a munkáltatója állapítja
meg” szövegrész,
b) 1. számú melléklete 8.3. pontjának a) alpontjában az
„a munkavállalójának, a vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozójának” szövegrész helyébe az „a munkavállalójának, a munkavállalója közeli hozzátartozójának”
szövegrész, a „nyugdíjban részesülõ magánszemélynek és
a vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozójának”
szövegrész helyébe a „nyugdíjban részesülõ magánszemélynek és közeli hozzátartozójának” szövegrész,
c) 1. számú melléklete 8.3. pontjának c) alpontjában az
„a szakszervezet a tagjának, nyugdíjas tagjának, az említett személlyel közös háztartásban élõ közeli hozzátartozónak” szövegrész helyébe az „a gazdasági társaság a személyesen közremûködõ tagjának, a szövetkezet, a szakszervezet a tagjának, e juttatók a nyugdíjas tagjuknak, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának” szövegrész,
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d) 1. számú melléklete 8.3. pontjának c) alpontját követõ szövegrészben az „üdülés céljából igénybe vett szállásra
és a szálláshoz kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott szolgáltatásra váltható be” szövegrész helyébe
az „üdülési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegõrzési,
betegségmegelõzési, szabadidõsport szolgáltatásra váltható be, azzal, hogy az üdülési csekk kibocsátója az igénybe
vehetõ szolgáltatások körét az alapítói jogokat gyakorló
miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter elõzetes
egyetértésével határozza meg” szövegrész
lép.
(3) Az e törvény kihirdetését követõ 45. napot követõ
napon az Szja tv. 72. §-a (4) bekezdésének c) pontjában az
„érdekében adott elõleg” szövegrész helyébe az „érdekében – 30 napot meg nem haladó idõtartamra – adott elõleg,
elszámolásra kiadott összeg” szövegrész lép, azzal, hogy
e rendelkezést a hatálybalépése napjától adott elõlegre,
elszámolásra kiadott összegre kell alkalmazni.
149. § (1) 2007. január 1-jén a Tao.
a) 7. § (1) bekezdésének ly) pontjában „a véglegesen
átvett pénzeszköz és a térítés nélkül átvett eszköz következtében az adóévben elszámolt bevétel,” szövegrész helyébe „a véglegesen átvett pénzeszköz következtében az
adóévben elszámolt bevétel, a térítés nélkül átvett eszköz
átadónál – nyilatkozata alapján – kimutatott könyv szerinti
értéke” szöveg,
b) 16. § (14) bekezdésében a „könyv szerinti értéket,”
szövegrész helyébe a „könyv szerinti értéket, számított
nyilvántartási értéket,” szöveg,
c) 17. § (1) bekezdésében az „az adóalap” szövegrész
helyébe a „a 6. § (1)–(4) bekezdése szerinti adóalap”
szöveg,
d) 17. § (8) bekezdésében az „önellenõrzési lap benyújtásával egyidejûleg” szövegrész helyébe az „önellenõrzési
lap benyújtásának esedékességéig” szöveg,
e) 19. § (6) bekezdésének b) pontjában a „kizárólag
baleseti járulék kötelezettség” szövegrész helyébe a „kizárólag egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség”
szöveg
lép.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Tao.
9. §-a (3) bekezdése c) pontjának cb) alpontjában a „nincs
az adóév utolsó napján az adózás rendjérõl szóló törvény
szerinti köztartozása,” szövegrész helyébe a „nincs az adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása” szövegrész lép.
150. § 2007. január 1-jén az Eva tv. 6. § (1) bekezdésében a „(2)–(8) bekezdés” szövegrész helyébe a
„(2)–(9) bekezdés” szövegrész lép.
151. § 2007. január 1-jén az áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontjának f) alpontjában az „a teljesítés idõpontja;”
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szövegrész helyébe az „a teljesítés idõpontja, amennyiben
az eltér a számlakibocsátás idõpontjától;” szövegrész lép.
152. § (1) E törvény kihirdetését követõ 8. napon a Jöt.
a) 7. § 9. pontja a) alpontjában a „valamint a 11. §
(1) bekezdés e) pontjában és” szövegrész helyébe az
„az ETBE, valamint” szöveg,
b) 7. § 41. pontjában a „2001/574/EK” szövegrész
helyébe a „2006/428/EK” szöveg,
c) 64. § (4) bekezdés c) pontjában az „52. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „52. § (1)–(2) bekezdés”
szöveg,
d) 73. § (9) bekezdésében a „(2) bekezdés a) és
c)–e) pontjaiban” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) és
c)–f) pontjaiban” szöveg
lép.
(2) 2007. február 15-én a Jöt. 98. §-ának (7) bekezdésében a „tárgyhónapot követõ második hónap 28. napjáig”
szövegrész helyébe a „tárgyhónapot követõ második hónap 25. napjáig” szövegrész lép.
153. § 2007. január 1-jén a Htv. 52. §-a 34. pontjában az
„ , amely gyógyszert forgalmaz” szövegrész helyébe a
„a közforgalmi gyógyszertár, fiókgyógyszertár” szövegrész lép.
154. § 2007. január 1-jén az Itv. 29. § (4) bekezdésében
a „30–36. §-aiban” szövegrész helyébe a „30–33., a 73.,
73/A., valamint 74/A. §-aiban” szöveg lép.
155. § 2007. január 1-jén az Art.
a) 20. § (6) bekezdésében „a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Tbj.)” szövegrész helyébe „a Tbj.” szöveg,
b) 22. § (2) bekezdésében az „– az e)–h) pontok kivételével –” szövegrész helyébe az „– az e)–g) pontok kivételével –” szöveg,
c) 24/A. § (2) bekezdésében az „Az adóhatóság a jogerõre emelkedés napját követõ napon” szövegrész helyébe
„Az adóhatóság a jogerõre emelkedés megállapítását
követõ napon” szöveg,
d) 24/A. § (4) bekezdésében az „a határozat jogerõre
emelkedését követõ napon értesíti.” szövegrész helyébe
„a határozat jogerõre emelkedésének megállapítását követõ napon értesíti.” szöveg,
e) 72. § (3) bekezdésében az „a vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések” szövegrész helyébe az „a vámhatóság hatáskörébe tartozó, továbbá a magánnyugdíjpénztárt megilletõ tagdíjjal (tagdíjkiegészítéssel), késedelmi
pótlékkal, önellenõrzési pótlékkal összefüggõ követelések” szöveg,
f) 116. § (1) bekezdésének b) pontjában az „országos
parancsnoka” szövegrész helyébe a „vezetõje” szöveg,
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g) 151. § (1) bekezdésében a „(vámhatóságnál)” szövegrész helyébe a „(vámhatóságnál, magánnyugdíjpénztárnál)” szöveg,
h) 30. § (4) bekezdés b) pontjában, 178. § 22. pontjában
a „fegyveres erõk” szövegrész helyébe „Magyar Honvédség” szöveg
lép.
156. § (1) Az Art.-nek a Módtv. 109. § (2) bekezdésével
megállapított 31. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében a „– kivéve az árfolyamnyereség adóról, illetõleg a kamatjövedelem adóról –” szövegrész helyett a „– kivéve
a kamatjövedelem adóról –” szöveg, 113. § (2) bekezdésével megállapított 54. § (6) bekezdésében a „– kivéve az
e törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
adózókat –” szövegrész helyett a „– kivéve a Magyar Honvédséget és rendvédelmi szerveket, a nemzetbiztonsági
szolgálatokat –” szöveg lép hatályba.”
(2) A Módtv. 247. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:
„247. § Az APEH fõvárosi és megyei igazgatóságai
megszûnnek, az APEH területi szervei (regionális igazgatóságai és a Kiemelt Adózók Igazgatósága) az átvett
vagyoni jogok, kötelezettségek, továbbá munkáltatói
jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése tekintetében
az APEH fõvárosi és megyei igazgatóságainak jogutódai.”
(3) A Módtv. 249. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Fõvárosi Illetékhivatal és a megyei illetékhivatalok megszûnnek, ezzel egyidejûleg az illetékhivatalok feladatai ellátását az APEH regionális igazgatóságai átveszik
és végzik. A Fõvárosi Közigazgatási Hivatal és a megyei
közigazgatási hivatalok illetékügyekkel kapcsolatos jogorvoslati feladatait – beleértve a közigazgatási perekben
való képviselet ellátását – az APEH Központi Hivatala
veszi át és végzi.”
(4) Az Art.-nek a Módtv. 8. számú melléklet 1. pontjával megállapított 3. számú melléklete G/2. pontjának új
f) pontjában a „3. pontja szerinti gépkocsi” szövegrész
helyett a „3. és 7. pontja szerinti gépjármû” szöveg lép
hatályba.
(5) 2007. február 15-én az Art. 2. számú mellékletének
IV/A) pontjában az „a tárgyhó 28-áig” szövegrész helyébe
az „a tárgyhó 25. napjáig” szövegrész lép.
157. § 2007. január 1-jén az Szjtv. 7/A. §-ának (6) bekezdésében az „a 7. § (1)–(2) bekezdéseiben” szövegrész
helyébe az „a 7. §-ban” szöveg lép.
158. § E törvény kihirdetését követõ 8. napon az Szjtv.
a) 30/A. §-ában az „a belföldi totalizatõri rendszerû
agár- és/vagy lóversenyfogadás” szövegrész helyébe az
„a lóversenyfogadás” szöveg,
b) 32. § (4) bekezdésében az „a belföldi totalizatõri
rendszerû agár- és/vagy lóversenyfogadás” szövegrész
helyébe az „a lóversenyfogadás” szöveg
lép.
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159. § (1) 2007. január 1-jén a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 46/B. § (4) bekezdésében a „Tbj. 31. §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe
a „Tbj. 31. § (5) bekezdése” szöveg lép.
(2) 2007. január 1-jével az Flt. 58. § (5) bekezdésének
u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
„u) egészségbiztosítási járulék alapja: a Tbj.
27. §-ának (2)–(3) bekezdésében, 28. §-ának (1)–(2) bekezdésében, 29. §-ának (3)–(5) és (7) bekezdésében meghatározott jövedelem, valamint a 29/A. §-ában meghatározott járulékalap,”
160. § 2007. január 1-jén a Tbj.
a) 20. § (3) bekezdésében „az Art. 17/A. §-ában meghatározott bejelentési jogával” szövegrész helyébe a „bejelentéssel” szöveg,
b) 34. § (10) bekezdésében a „tartózkodási engedéllyel
rendelkezõ külföldi állampolgár,” szövegrész helyébe a
„tartózkodási engedéllyel rendelkezõ külföldi állampolgár, a külföldinek minõsülõ EGT-állampolgár és családtagja,” szöveg,
c) 45. § (3) bekezdésében a „foglalkoztatásától” szövegrész helyébe a „foglalkoztatásától, a mezõgazdasági
õstermelõ a biztosítottá válása napjától” szöveg,
d) 50. § (8) bekezdésében „az Art. 17/A. §-ában” szövegrész helyébe „a 20. § (2) bekezdésében, a 27. § (1) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében és a 29/A. § (1) bekezdésében” szöveg,
e) 56. § (2) bekezdésében a „késedelmi pótlékra” szövegrész helyébe a „késedelmi és önellenõrzési pótlékra”
szöveg
lép.
161. § A Tbj. a Módtv.
a) 147. §-ával megállapított 30/A. § (1) bekezdésében
a „mezõgazdasági õstermelõ” szövegrész helyett a „mezõgazdasági õstermelõ – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdõ mezõgazdasági õstermelõt is –” szöveg,
b) 155. §-ával megállapított 50. § (7) bekezdésében az
„illetõleg késedelmi (önellenõrzési) pótlék” szövegrész
helyett a „késedelmi- és önellenõrzési pótlék” szöveg,
a „magánnyugdíjpénztárnak” szövegrész helyett a „magánnyugdíjpénztárnak, egyidejûleg a befizetés adatairól
elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adóhatóság
és a magánnyugdíjpénztár részére” szöveg
lép hatályba.
162. § 2007. június 1-jén az Eho. 3. § (1) bekezdésének
a) pontjában az „összevont adóalapba tartozó jövedelemnél” szövegrész helyébe az „összevont adóalapba tartozó
jövedelemnél – ide nem értve az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 2. §
(6) bekezdésének d) pontjában és (7) bekezdésének
d) pontjában meghatározott szolgáltatást –” szöveg lép.

2006/160. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

163. § A Módtv. 251. §-ának (9) bekezdése a következõ
szöveggel lép hatályba:
„(9) A 2006. december 31-én hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni az ezen idõpontot megelõzõ bevallási idõszak(ok)ra vonatkozó magán-nyugdíjpénztári tagdíj megfizetésére, a bevallás pótlására, a bevallás önellenõrzéssel
történõ helyesbítésére, valamint a tagdíjbevallás ellenõrzésére és a tagdíjtartozás végrehajtására irányuló adóhatósági megkeresésekre. A 2006. december 31-éig terjedõ
bevallási idõszak(ok)ra vonatkozó és a magánnyugdíjpénztárhoz 2007. január 1-jét követõen érkezõ tagdíjbefizetéseket a 2007. január 1-jétõl kezdõdõ bevallási idõszakra vonatkozó, az adóhatósághoz érkezõ tagdíjbefizetésektõl elkülönítetten kell a Tbj. 53. § szerinti elszámolásnál figyelembe venni.”
164. § 2007. január 1-jén az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. § (5) bekezdésének a) pontjában a
„nyugdíj elõtti munkanélküli segélyben” szövegrész
helyébe az „a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott jogosultságon alapuló álláskeresési segélyben” szövegrész lép, a 65. §
(3) bekezdésének a) pontja a „jogszabályban meghatározott feltételeknek való megfelelésre” szövegrészt követõen kiegészül a „ , valamint a jogsértõ magatartás abbahagyására” szövegrésszel.
165. § Az Öpt.-nek a Módtv. 169. § (2) bekezdésével
megállapított 2. § (6) bekezdésében a „cd) a gyógyterápiás
kezelések;” szövegrész helyett a „cc) a gyógyterápiás
kezelések;” szöveg, a Módtv. 252. § (2) bekezdésével
megállapított 78. § (1) bekezdésében a „szolgáltatások
nyújtására, ezek szakmai szabályaira” szövegrész helyett
a „szolgáltatásokra, a szolgáltatások nyújtására, ezek szakmai szabályaira” szöveg lép hatályba.
166. § 2007. január 1-jén az Mpt. 4. § (4) bekezdése
a „tevékenységnek minõsül” szövegrészt követõen kiegészül az „a pénztártagok felvétele,” szövegrésszel.
167. § 2007. január 1-jén az Szt.
a) 3. § (5) bekezdés 1. pontja b) és c) alpontjában,
2. pontja b) és c) alpontjában a „közvetlen irányítást” szövegrész helyébe a „minõsített többséget” szöveg,
b) 26. § (6) bekezdésében az „ezen termékek értékesítése” szövegrész helyébe az „ezen termékek értékesítése
során megtérülnek” szöveg,
c) 68. § (3) bekezdésében az „egyéb bevételkénti” szövegrész helyébe a „más módon történõ” szöveg
lép.
168. § 2007. január 2-án a Vám- és Pénzügyõrségrõl
szóló 2004. évi XIX. törvény 43. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„a) a Vám- és Pénzügyõrség szerveinek illetékességét
megalapozó – a Kormány által rendeletben meg nem határozott – okokat és e szervek illetékességi területét,”
169. § 2007. január 1-jén a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény 341. § d) pontjában a „területén a” szövegrész helyébe a „területén az elsõ fokú” szöveg lép.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
170. § (1) 2007. január 1-jén hatályát veszti az Szja tv.
a) 3. §-a 23. pontjának b) alpontjában az „árvaellátás,”
szövegrész,
b) 3. §-a 23. pontjának i) alpontjában „az életüktõl és
szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak
kárpótlásáról szóló törvény, valamint” szövegrész,
c) 49/B. §-a (19) bekezdésének ab) alpontjában az
„a sorkatonai szolgálat teljesítése” szövegrész,
d) 77/A. §-a (2) beezdése f) pontjában a „ ; az említett
más magánszemély által a kárpótlási jegy felhasználásával
megszerzett értékpapír tõzsdei ügyletben történõ visszterhes átruházása esetén a megszerzett bevétel azon részének
adókötelezettségére, amely nem haladja meg az értékpapír
megszerzésére felhasznált kárpótlási jegy kamattal növelt
értékét, – az átruházás jogcímét alapul véve, a kamatból
származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések helyett –,
az árfolyamnyereségbõl származó jövedelemre vagy az
értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket, míg a bevétel fennmaradó részének
adókötelezettségére a kamatból származó jövedelemre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni” szövegrész,
e) 77/C. §-a (15) bekezdésének a) pontja.
(2) E törvény kihirdetését követõ napon hatályát veszti
az Szja tv. 81. §-ának (4) bekezdése.
171. § E törvény kihirdetését követõ 45. napot követõ
napon hatályát veszti a Módtv. 223. §-ának (17) bekezdése.
172. § Nem lép hatályba a Módtv.
a) 23. §-a,
b) 25. §-ával megállapított Tao. 6. §-ának (5) bekezdése,
c) 26. §-ának (1) és (3) bekezdése,
d) 36. §-a,
e) 225. §-ának (5) bekezdésében a „d) és” szövegrész,
f) 225. §-a (17) bekezdésében a „4. §-a 5. pontjának,
a 7. §-a (1) bekezdése gy) pontja b) alpontjának, a 7. §-a
(10) bekezdése c) pontjának, valamint a” szövegrész.
173. § 2007. január 1-jén az Ekho tv. 10. § (2) bekezdése hatályát veszti.
174. § 2007. január 1-jén az áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontjának n) alpontja hatályát veszti.
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175. § (1) E törvény kihirdetését követõ napon a
Jöt. 84. §-ának (7) bekezdése hatályát veszti.
(2) E törvény kihirdetését követõ 8. napon a Jöt.
7. §-ának 37. pontjában az „a szeszüzemben, valamint
kõolajfinomító adóraktárban, finomítói ásványolajraktárban vagy ásványolaj-tárolóban” szövegrész hatályát
veszti.
(3) 2007. január 1-jén a Jöt. 37. §-a (1) bekezdésének
j) pontja hatályát veszti.
(4) 2010. január 1-jén a Jöt. e törvénnyel megállapított
128/A. §-a hatályát veszti.
176. § 2007. január 1-jén a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 4. §-ának (1) bekezdése hatályát veszíti.
177. § Nem lép hatályba az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2005. évi
LXXXV. törvény 22. §-a, 36. § (1) bekezdése valamint
37. §-a.
178. § E törvény kihirdetését követõ napon hatályát
veszti az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény 44. §-a.
179. § (1) Nem lép hatályba a Módtv. 101. § (2) bekezdése, 112. § (1) bekezdése, 130. §-ában az Art. 178. §-át új
33. ponttal kiegészítõ rendelkezése.

2006/160. szám

alapján történt elutasítását –” szövegrésze és a „– Tny.
65. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti –” szövegrésze,
valamint az 52. § (6) bekezdése hatályát veszti.
186. § Nem lép hatályba a Módtv.
a) 133. §-ának a Tbj. 5. § (1) bekezdésének i) pontját
beiktató rendelkezése,
b) 134. §-a,
c) 251. § (2) bekezdésében az „5. §-a (1) bekezdésének
i) pontja, 10. §-ának (3) bekezdése,” szövegrész, valamint
d) 251. § (5) bekezdésének b) pontjában a „44. §-ának
(2) és (5) bekezdése,” szövegrész.
187. § 2007. január 1-jén az Öpt. 33/A. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.
188. § 2007. január 1-jén az Szt. 11. § (3) bekezdésében
az „újabb” szövegrész, 25. § (6) bekezdésében az „a márkanév,” szövegrész, 45. § (1) bekezdés c) pontjában és
86. § (4) bekezdésének c) pontjában az „átadónál kimutatott nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) értékét” szöveg, 139. § (6) bekezdésének második mondata, 140. §
(4) bekezdése, 177. § (12) bekezdésében az „irányítást biztosító” szövegrész hatályát veszti.
189. § Nem lép hatályba a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 367. § 22. pontjában a „139. §-ának
(6) bekezdésében, 140. §-ának (4) bekezdésében” szövegrész.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Módtv.
248. §-ának (3) bekezdésében a „ , illetõleg regionális
igazgatóságait” szövegrész hatályát veszti.

Átmeneti rendelkezések

180. § 2007. január 1-jén az Art. 17/A. §-a, 22. § (1) bekezdés h) pontja, 22. § (2) bekezdésének utolsó mondata,
176. §-ának (14)–(15) bekezdése hatályát veszti.

190. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépésük napjától megszerzett jövedelemre
és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

181. § 2007. január 1-jén az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról szóló
2005. évi CLXIII. törvény 1. § (11) bekezdése hatályát
veszti.

(2) A Szja tv. 12. §-ának az e törvénnyel módosított
(6) bekezdését a 2006. évi adóhatósági adómegállapítás
során is alkalmazni kell.

182. § 2007. január 1-jén az Szjtv. 7/A. § (2) bekezdésének második mondata hatályát veszti.
183. § E törvény kihirdetését követõ 8. napon a Magyar
Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi
CXXV. törvény 97. § (4) bekezdése hatályát veszti.
184. § 2007. január 1-jén az Flt. 46/B. § (1) bekezdésének „heti 36 órát elérõ” szövegrésze és negyedik mondata
hatályát veszti.
185. § 2007. január 1-jén a Tbj. 34. § (7) bekezdésének
az „– ide nem értve az igénybejelentésnek a Tny. 67. §

(3) Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 3. § 70. pontját és 49/B. § (23) bekezdését a hatálybalépésüktõl bekövetkezett elemi kár megállapítására kell alkalmazni.
(4) Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 12/A. §-ának
rendelkezéseit a 2006. évre vonatkozó munkáltatói adómegállapítás során is alkalmazni kell.
(5) Az Szja tv.
a) 3. §-ának e törvénnyel módosított 75. pontját,
b) 10. §-ának e törvénnyel módosított (1) bekezdését,
c) 11. §-ának e törvénnyel módosított (1) bekezdését,
d) 40. §-ának e törvénnyel módosított (2) bekezdését,
e) 44/A. §-ának e törvénnyel módosított (1) bekezdését,
f) 78/A. §-ának e törvénnyel módosított (6) bekezdését,
g) 1. számú melléklete 9.5.1. pontjának e törvénnyel
módosított a) pontját,

2006/160. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

13017

h) 2. számú melléklete II. fejezetének e törvénnyel
módosított utolsó mondatát
a 2006. évre vonatkozó bevallási kötelezettség teljesítésére is alkalmazni kell.

zés szerint az osztalék megállapítása, jóváhagyása és a magánszemély által a bevétel megszerzése az e törvény kihirdetését követõ 45. napig megtörtént.

(6) E törvénynek az Szja tv. 65. §-át módosító rendelkezései – fenntartva a Módtv. 223. §-a (13) bekezdésének
d) pontjában foglalt rendelkezést az Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének az e törvénnyel beiktatott új e) pontja rendelkezésében említett jövedelemre – a 2006. szeptember 1-jét
követõen, de az e törvény kihirdetését követõ 45. nap
hónapját követõ hónap elsõ napját megelõzõen megszerzett, az Szja tv. 65. §-a (1) bekezdésének az e törvénnyel
beiktatott új e) pontjában említett jövedelemre és annak
adókötelezettségére is alkalmazhatók, amennyiben a
magánszemély számára összességükben elõnyösebbek a
2006. szeptember 1. és az e törvény kihirdetését követõ
45. nap hónapját követõ hónap elsõ napja közötti idõszakban hatályos elõírásokhoz képest.

192. § (1) A Tao. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit elsõ ízben a 2007-ben kezdõdõ adóév adókötelezettségére lehet alkalmazni.

(7) Ha a bevétel megszerzése 2006. augusztus 31-ét
követõen, de 2007. január 1-jét megelõzõen történt, a nem
az eredeti jogosult magánszemély vagy annak örököse
által kárpótlási jegy felhasználásával megszerzett értékpapír tõzsdei ügyletben történõ visszterhes vagyonátruházása esetén a bevételre a tõzsdei ügyletbõl származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alkalmazhatók.
(8) Ha a bevétel megszerzésére 2006. augusztus 31-e
után, de 2007. január 1-je elõtt került sor, a kötelezõ tartási
idõszak leteltét követõen az elismert értékpapír juttatási
program keretében megszerzett értékpapír tõzsdei ügyletben történõ visszterhes átruházása esetén a magánszemély
által megszerzett bevétel adókötelezettségére [a magánszemély döntése szerint, az Szja tv. 77/C. §-a (15) bekezdése a) pontjának rendelkezése helyett] a tõzsdei ügyletbõl
származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni lehet.
(9) Az Szja tv. 77/C. §-ának e törvénnyel módosított
(24) bekezdésének rendelkezését a hatálybalépését megelõzõen nyilvántartásba vett elismert munkavállalói értékpapír juttatási programok esetében is alkalmazni kell.
(10) A 2006. december 31-ig kibocsátott üdülési csekkek – érvényességük meghosszabbítása esetén is – a 2006.
december 31-én érvényes szabályok szerint adómentesen
használhatók fel.
(11) Az Szja tv. 1. számú mellékletének az e törvénnyel
módosított 7.18. pontját 2006. szeptember 1-jétõl lehet
alkalmazni.

(2) A Tao. e törvénnyel módosított 6. §-ának a kedvezményezett átalakulás, a kedvezményezett eszközátruházás
és a kedvezményezett részesedéscsere esetére vonatkozó
rendelkezéseit a 2007. január 1-jétõl bekövetkezõ említett
jogügyletek esetében lehet alkalmazni.
(3) A Tao. e törvénnyel hatályba léptetett 20. § (1) bekezdés d) pontjának rendelkezései a 2006-ban kezdõdõ
adóévi adóalap megállapítására és a 2006. adóévi adókötelezettségre is alkalmazhatók.
(4) A Tao. e törvénnyel megállapított 4. §-a 5. pontjának, 7. §-a (1) bekezdése dz) pontjának, 7. §-a (1) bekezdése dzs) pontja b) alpontjának és 8. §-a (1) bekezdésének
dzs) pontja b) alpontjának rendelkezéseit elsõ ízben a
2007. január 1-jétõl megszerzett részesedésre lehet alkalmazni.
193. § A fejlesztési adókedvezmény a kérelem, bejelentés benyújtásakor hatályos rendelkezéseknek megfelelõen
vehetõ igénybe, azzal, hogy a 2006. december 31-éig benyújtott kérelmet – ha ezen idõpontig a határozat kiadása
nem történt meg – az adópolitikáért felelõs miniszter a
Tao. e törvénnyel megállapított 22/B. §-ban és a fejlesztési
adókedvezményrõl szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendeletben foglaltak alapján bírálja el. E döntéshez a szükséges
módosításokat az adózó hiánypótlás keretében adja meg.
194. § (1) Az Ekho tv. e törvénnyel módosított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2007. január elsejét követõen megszerzett bevételre és az azzal
összefüggõ adókötelezettségre kell alkalmazni.
(2) Az Ekho tv. e törvénnyel módosított 3. § (2) bekezdés a) pontjának, és az Ekho tv. e törvénnyel megállapított
3. § (7) bekezdésének rendelkezéseit az e törvény kihirdetését követõ 45. napot követõ hónap elsõ napjától megszerzett bevételre és az azzal összefüggõ adókötelezettségre kell alkalmazni.

(12) Az Szja tv. 1. számú mellékletének az e törvénnyel
módosított 2.5. és 8.32. pontjai szerinti rendelkezéseket
a hatálybalépést megelõzõ bármely korábbi idõszak adókötelezettségére is alkalmazni lehet.

195. § (1) E törvénynek a kedvezményezett átalakulás,
a kedvezményezett eszközátruházás és a kedvezményezett
részesedéscsere esetére vonatkozó, a Kjtv. e törvénnyel
módosított 3. §-a szerinti elõírásokat a hatálybalépéstõl
bekövetkezõ említett jogügyletek esetében lehet alkalmazni.

191. § A kifizetõ, a magánszemély a Módtv.
223. §-ának az e törvény kihirdetését követõ 45. napján hatályos (17) bekezdését alkalmazza, ha az említett rendelke-

(2) A Kjtv. e törvénnyel módosított 3. §-a (2) bekezdése
h) pontjának, 3. §-a (3) bekezdése i) pontjának, valamint
7. §-a 13. pontjának rendelkezéseit az e törvény hatályba-
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lépését követõen megszerzett részesedésre lehet alkalmazni.
196. § (1) Az áfa-törvénynek e törvénnyel módosított
rendelkezéseit – a (2) bekezdésben és a 199. §-ban foglalt
kivételekkel – azokban az esetekben kell elõször alkalmazni, amelyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az
adólevonási jog 2007. január 1-jétõl kezdõdõen keletkezik.
(2) Az áfa-törvény e törvénnyel megállapított 13. §
(1) bekezdés 26. és 27. pontját, valamint 9. számú mellékletét a 2004. április 30. napját követõen keletkezett adófizetési kötelezettség, illetve adólevonási jog esetén kell
alkalmazni.
197. § (1) E törvény kihirdetését követõ elsõ napot
követõen, de 2007. január 1-jét megelõzõen, az áfa-törvény 11. § (1) bekezdése szerinti, a Bolgár Köztársaság
vagy Románia területére teljesített termékexport esetében
a harmadik ország területére történõ kiléptetésre rendelkezésre álló határidõ utolsó napja 2006. december 31.
(2) Amennyiben a Bolgár Köztársaság vagy Románia
területére irányuló, az áfa-törvény 11. § (1) bekezdése szerinti termékexport teljesítésének idõpontja 2006. szeptember 30. napját követi és a termék kiléptetése ezen államok
Európai Unióhoz történõ csatlakozása miatt megszûnõ
külsõ határokon már nem elvégezhetõ vámalakiság, a termék kiléptetésének igazolásául elfogadható
a) az engedélyezett címzett, vagy a külföldi vámhatóság visszaigazolása arról, hogy a kiléptetés szándékával
végleges rendeltetéssel külföldre történõ szállítás alatt álló
termék, amelynek kiviteli vámeljárás alá vonása megtörtént, de a Közösség területérõl a vámhatóság által igazolt
módon nem lépett ki, a rendeltetési helyére megérkezett,
illetve
b) árutovábbítási eljárás nélkül indított kiviteli eljárások esetében a címzett által igazolt fuvarokmány.
(3) A Bolgár Köztársaság vagy Románia területére irányuló, az áfa-törvény 11. § (1) bekezdése szerinti termékexporthoz adott, az áfa-törvény 17. § (1) bekezdése szerinti elõleg adómentességét nem érinti, ha az a termékértékesítés, amelyhez az elõleget adták, az elõzõekben említett
államok Európai Unióhoz történt csatlakozása következtében nem termékexport, hanem az áfa-törvény 29/A. §-a
szerinti adómentes Közösségen belüli termékértékesítés.
198. § (1) Általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség
keletkezik azon termékek szabad forgalomba bocsátása
vagy jogellenes forgalomba hozatala esetén, amelyek a
kibõvített Közösségben a Bolgár Köztársaság és Románia
csatlakozásának idõpontjában átmeneti megõrzés alatt,
vagy a 2913/92/EGK rendelet 4. cikke (15) bekezdésének
b) pontjában és (16) bekezdésének b)–g) pontjában említett valamely vámjogi sors vagy vámeljárás alatt, vagy
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a kibõvített Közösségben a kiviteli vámalakiságok elvégzését követõen szállítás alatt állnak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetre az áfa-törvénynek a termékimportra vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelõen alkalmazni.
199. § (1) Az áfa-törvény 2. számú melléklete e törvénnyel megállapított 9. és 10. pontjának rendelkezéseit
– a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2007. július 1. napjától kezdõdõen kell alkalmazni.
(2) A lakásszövetkezet a tulajdonában álló, az áfa-törvény 2. számú melléklete 1. és 9. pontjának hatálya alá
nem tartozó ingatlan közös használatának biztosítására vonatkozó, az áfa-törvény 30. § (2) bekezdése szerinti választási jogát úgy is gyakorolhatja, hogy választását legkésõbb 2007. július 31. napjáig az illetékes állami adóhatóságnak bejelenti.
(3) Az áfa-törvény 2. számú mellékletének az e törvénnyel megállapított 9. és 10. pontját a lakásszövetkezet
2007. január 1-jétõl kezdõdõen is alkalmazhatja, feltéve,
hogy döntésérõl 2007. január 31-ig az állami adóhatóságnak nyilatkozik.
(4) A (3) bekezdés alkalmazása esetében a lakásszövetkezetnek a 2006. évben végzett, de 2006. december
31. napja után elszámolt, saját tulajdonában álló lakó- és
egyéb ingatlan közös használatának biztosítása érdekében
felmerült, 2006. évben teljesített beszerzéseire az áfa-törvény 33. § (1) bekezdésében foglalt elõírásokat kell alkalmaznia. Ha a lakásszövetkezet 2006. évben már élt adólevonási joggal, az e beszerzésekre jutó elõzetesen felszámított áfa-t önellenõrzéssel helyesbíti.
(5) A lakásszövetkezet a (4) bekezdés szerinti önellenõrzését 2007. február 28. napjáig pótlékmentesen végezheti el.
200. § (1) A Fát. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – azokra a belföldön nyújtott személyszállítási szolgáltatásokra kell alkalmazni, amelyeknél az árkiegészítés-igénybevételi lehetõség 2006. december 31. napját követõen keletkezik.
(2) A 2006. december 31-éig értékesített, de a 2006. december 31-ét követõ idõszakra utazásra jogosító bérletek
esetén az árkiegészítést az árkiegészítés alanya a Fát. e törvénnyel megállapított rendelkezései szerint igényelheti.
201. § (1) Az Itv. e törvénnyel módosított rendelkezéseit a 2007. január 1-jét követõen illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására
jutott ajándékozási illetékügyekben kell alkalmazni.
(2) Mentesül az ajándékozási illeték megfizetése és az
ajándékozási illetékkötelezettség elmulasztása miatti jogkövetkezmények alól a számviteli törvény szerinti gazdálkodó az olyan vagyonszerzése után – ide nem értve az ingatlan és a gépjármû megszerzését –, amely 2006. decem-
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ber 31-ig megkötött és ezen idõpontig teljesített jogügylet
alapján történt.
(3) Nem kell megfizetni az ajándékozási illetéket a
2006. december 31-ig történt olyan vagyonszerzés után,
amely jogszabályi kötelezettségen alapul.
(4) Nem kell megfizetni az ajándékozási illetéket
a munkáltató által a munkavállalónak 2006. december
31-ig adott olyan ingyenes juttatás után, mely mentes a
személyi jövedelemadó alól.
202. § Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint
egyes adótörvények módosításáról szóló 2005. évi
CLXIII. törvény 1. § (8) bekezdésében meghatározott
bevallással, valamint összesített adatszolgáltatással összefüggésben a mulasztási bírságot az Art. 172. § (1) bekezdése szerinti mértékkel kell megállapítani.
203. § (1) 2007. évben a munkáltató és a kifizetõ az Art.
16. § (4) bekezdésében, valamint a 31. § (2) bekezdésében
meghatározott esetben az ott megjelölt adatokon túl a biztosított társadalombiztosítási azonosító jelét is bejelenti az
állami adóhatóságnak, valamint az állami adóhatóság az
Art. 16. § (5)–(6) bekezdésének, valamint 52. § (7) bekezdésének alkalmazása során a biztosított társadalombiztosítási azonosító jelét is továbbítja az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása, a magánnyugdíjpénztár, a munkaügyi hatóság, illetve a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért
felelõs nyugdíjbiztosítási szerv részére.
(2) Az állami adóhatóság a társadalombiztosítási azonosító jelet kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célból kezelheti. Az állami adóhatóság biztosítja, hogy a társadalombiztosítási azonosító jelhez csak az férhessen hozzá, akinek az (1) bekezdésben meghatározott célhoz kötötten tevékenységének ellátásához ez elengedhetetlenül
szükséges. Az állami adóhatóság a magánszemélyekrõl
a saját feladatai ellátása érdekében vezetett nyilvántartásaiban a társadalombiztosítási azonosító jelet nem szerepeltetheti.
204. § Az Art. e törvénnyel megállapított, a munkáltatói
és az adóhatósági adómegállapítással összefüggõ rendelkezéseit a 2006. évrõl teljesített adómegállapítás során is
alkalmazni kell.
205. § Az állami adóhatóság az e törvénnyel megállapított, az Art. 52. § (7) bekezdésének ba) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a 2006. évre vonatkozó
adatok tekintetében az e pontban meghatározott határidõig
tesz eleget.
206. § E törvénynek az Szjtv. 7/A. § (1) bekezdését módosító rendelkezéseit a folyamatban lévõ végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.
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207. § Az Flt. e törvény kihirdetésekor hatályos
57/B. §-ában meghatározott Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban e törvény kihirdetésekor kezelt adatokat
a munkaügyi hatóság a munkaügyi ellenõrzés és a statisztikai adatszolgáltatási feladatok ellátása céljából az Flt.
e törvény kihirdetésekor hatályos rendelkezései szerint
kezelheti.
208. § A Tbj. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit
a 2007. január 1-jét követõ idõszakra kifizetett (juttatott,
elszámolt) jövedelmekre kell alkalmazni.
209. § A Tbj. e törvénnyel megállapított 20. § (4) bekezdését, 27. § (4) bekezdését és 29. § (6) bekezdését visszamenõlegesen 2006. szeptember 1-jétõl lehet alkalmazni.
210. § A mezõgazdasági õstermelõ a Tbj. 5. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott, biztosítási kötelezettséget érintõ adatokról elsõ alkalommal 2007. január 31-éig
tesz bejelentést az állami adóhatóságnak.
211. § A tagdíjfizetési kötelezettség ellenõrzése érdekében az állami adóhatóság 2007. április 30-áig átadja a magánnyugdíjpénztárak részére – a 2006. december 31-ei
állapotnak megfelelõen – az adott magánnyugdíjpénztár
tagjainak rendelkezésre álló természetes azonosító adatait
és adóazonosító jelét. A magánnyugdíjpénztár az átadott
adatokat a saját nyilvántartásának adataival a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény rendelkezései szerinti kapcsolati kód alkalmazásával veti
egybe. A magánnyugdíjpénztárba 2006. december 31-ét
követõen belépõ vagy átlépõ tag adóazonosító jelét a magánnyugdíjpénztár a pénztártagtól szerzi be.
212. § Az Eho. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2007. január 1-jét követõ idõszakra kifizetett (juttatott, elszámolt) jövedelmekre kell alkalmazni.
213. § E törvénynek az Mpt. 4. § (4) bekezdését módosító rendelkezését nem kell alkalmazni a törvény hatálybalépésekor már megalapított, de tevékenységi engedéllyel
nem rendelkezõ pénztárakra.
214. § E törvénynek az Szt.-t módosító rendelkezéseit
a 2007. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra
kell alkalmazni, de a 2006. évi üzleti évrõl készített beszámolóra is alkalmazni lehet.
215. § (1) A Fétám tv. e törvénnyel módosított rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel –
a 2006. évre vonatkozó igazolási, adatszolgáltatási szabályok tekintetében is alkalmazni kell.
(2) A Fétám tv. 6. §-a (3) bekezdésének rendelkezésétõl
eltérõen a rendelkezésben megjelölt határidõ a 2006. évet
követõen január 31-e helyett 2007. március 1-je.
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(3) A Fétám tv. 6. §-ának e törvénnyel módosított
(5) bekezdésében a rendelkezésben megjelölt határidõ
a 2006. évet követõen január 15-e helyett 2007. február
15-e.
(4) A Fétám tv. 7. §-ának e törvénnyel módosított
(1) bekezdése b) pontjában a rendelkezésben megjelölt
határidõ a 2006. évet követõen január 15-e helyett 2007.
február 15-e.
216. § A Kt. e törvénnyel megállapított 5/A. §-ának
(6)–(8) bekezdésében meghatározott egyedi mentességi
kérelem elsõ alkalommal a 2006. évre vonatkozó mentességi kérelmek esetén 2007. január 31-ig nyújtható be.

Jogharmonizációs záradék
217. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusnak történõ megfelelést szolgálja:
A Tanács 77/388/EGK hatodik irányelve a tagállamok
forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról (közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapítás) 28h cikkel megállapított 22. cikk
(3) bekezdés b) pont (a törvény 151. és 174. §-ai)
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. számú melléklet
a 2006. évi CXXXI. törvényhez
1. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szociális és más ellátások közül adómentes:]
„1.1. az állami szociális vagy társadalombiztosítási
rendszer keretében nyújtott anyasági segély (anyasági
támogatás), jövedelempótlék (kivéve az ösztöndíjhoz kapcsolódó jövedelemkiegészítõ pótlékot), árvaellátás, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, az özvegyi nyugdíjra való jogosultság megszûnésére tekintettel
kapott végkielégítés, szociális támogatás, lakbérhozzájárulás;”
2. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 2.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:]
„2.1. a lakáscélú támogatás, ha az
2.1.1. a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtott támogatás, ideértve a 2006.
december 31-éig kihirdetett, az említett kormányrendelet
szerint megalkotott helyi önkormányzati rendelet alapján
nyújtott lakáscélú támogatást is,
2.1.2. a lakáscélra nyújtott hitel törvény vagy törvény
felhatalmazása alapján kiadott más jogszabály alapján
elengedett része,
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2.1.3. a települési önkormányzat által nyújtott lakáscélú
támogatás, feltéve, hogy az önkormányzat a támogatást
a) – a rászorultság feltételeinek rendeletben történõ
megállapítása mellett – rászoruló családok részére, és
b) a települési önkormányzatokat az állampolgárok
lakáshoz jutásának támogatásához biztosított központi
költségvetési hozzájárulásként megilletõ összeg – a Magyar Köztársaság költségvetésérõl szóló törvényben – jogszerû felhasználására meghatározott cél(ok)ra nyújtja.”
3. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 2.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A lakáshoz kapcsolódóan adómentes:]
„2.5. – eltérõ rendelkezés hiányában – törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott, a lakosság széles
körét érintõ, az államháztartás valamely alrendszere költségvetése terhére juttatott támogatás (ideértve különösen
a közmûfejlesztési támogatást, valamint a gázár- és távhõtámogatást is);”
4. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 4.12. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:]
„4.12. a magánszemély falusi vendégfogadásból származó bevétele, feltéve, hogy
a) az 5. számú melléklet I. részének rendelkezésében
elõírt alapnyilvántartás és a vendégkönyv adatai szerint az
évi 800 ezer forintot nem haladja meg, és
b) a falusi lakóház üzletszerû hasznosítása kizárólag
a magánszemély által folytatott falusi vendégfogadás keretében történik, és
c) a magánszemély a tevékenységét egyébként oly módon folytatja, hogy az megfelel a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló kormányrendelet
szállásadói tevékenység folytatására elõírt rendelkezéseinek, és
d) az a) pontban említett adatok szerint az alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységének bevétele
az évi 400 ezer forintot nem haladja meg
azzal, hogy az a) és d) pontban meghatározott értékhatár
túllépése esetén a jövedelem megállapításánál az egész bevételt figyelembe kell venni;”
5. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 7.18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.18. jogszabály alapján hitelintézetnél elhelyezett
gyámhatósági betét kamata, a gyámhatóság döntése, kötelezése alapján befektetési szolgáltatónál elhelyezett értékpapír kamatjövedelemnek minõsülõ hozama;”
6. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A természetbeni juttatások közül adómentes:]
„8.17. a munkáltató által a munkavállaló részére (ideértve a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény elõírásai
szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is) vagy
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étkezõhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevételnek
(ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére
jogosító utalványt is) a havi 10 000 forintot meg nem haladó része, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány (ideértve az étel-, ital-automatából
történõ vásárlásra jogosító elektronikus adathordozót is)
formájában juttatott bevételnek a havi 5000 forintot meg
nem haladó része; e rendelkezés alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a szakképzõ iskolai tanuló,
kötelezõ szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató,
valamint – ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja
részére e szolgáltatást – a nyugdíjban részesülõ magánszemély is; a magánszemély egy adott hónapban csak egyféle
(vagy a 10 000 forintig, vagy az 5000 forintig terjedõ) kedvezményt vehet igénybe; a munkáltató által az e rendelkezésben meghatározott módon, a 69. § (1) bekezdésének
c)–e) pontjában foglalt feltételek szerint juttatott bevételnek az adómentes természetbeni juttatás értékhatárát meghaladó része e törvény alkalmazásában adóköteles természetbeni juttatásnak minõsül;”
7. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.30. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A természetbeni juttatások közül adómentes:]
„8.30. az, amelyet a munkáltató, a bér kifizetõje a
közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek,
tanuló számára a – rá tekintettel a családok támogatásáról
szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult – szülõ
vagy a vele közös háztartásban élõ házastárs útján a tanév
elsõ napját megelõzõ és követõ 60 napon belül tankönyv,
taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetõje nevére szóló, az elõzõekben felsorolt javak beszerzésérõl szóló számla ellenértékének az említett idõszakban történõ megtérítését is) vagy kizárólag az említett
javak vásárlására jogosító utalvány formájában évi 20 ezer
forint értékig terjedõen juttat (adómentes iskolakezdési támogatás); a munkáltató, a bér kifizetõje az adómentes iskolakezdési támogatás összegérõl magánszemélyenként –
az adóazonosító jel, valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelének (ennek hiányában természetes azonosító adatainak) feltüntetésével –
nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megõriz; az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát meghaladó része, valamint a munkáltató, a bér kifizetõje által a szülõvel
vagy házastársával fennálló jogviszonyára tekintettel az
említett feltételeknek nem megfelelõ módon vagy pénzben
a gyermeknek juttatott támogatás a szülõ, illetve házastársa munkaviszonyból származó jövedelmének minõsül;”
8. Az Szja tv. 1. számú mellékletének 8.32. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A természetbeni juttatások közül adómentes:]

13021

„8.32. a villamos energiáról szóló törvényben szabályozott szociális villamosenergia-ellátás keretében – a törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott körben – nyújtott kedvezmény vagy támogatás,
valamint a közüzemi szolgáltató által a közüzemi fogyasztói kör egészét vagy széles körét érintõ, közvetlenül vagy
közvetve juttatott támogatás (visszatérítés), ideértve a
közüzemi díjtartozás elengedését is;”

2. számú melléklet
a 2006. évi CXXXI. törvényhez
Az áfa-törvény 2. számú mellékletének 9., 10. és
11. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítések
és szolgáltatásnyújtások köre]
„9. lakóingatlan – rendeltetéstõl független – bérbeadása, egyéb módon történõ hasznosítása (kivéve: magánszállásadás SZJ 55.23.13), ideértve a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakóingatlan közös használatának biztosítását is;
10. az 1. és 9. pont alá nem tartozó ingatlan bérbe-,
haszonbérbe adása (SZJ 70.20-ból), ideértve a lakásszövetkezet tulajdonában álló, az 1. és 9. pont alá nem tartozó
ingatlan közös használatának biztosítását is; valamint a
lakóingatlannak a Hpt. szerinti pénzügyi lízing keretében
történõ átadása;
11. az engedményezés, figyelemmel a 9. § (2) bekezdésére, valamint a tartozásátvállalás;”

3. számú melléklet
a 2006. évi CXXXI. törvényhez
„9. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez
A. rész
A Közösség területe, ezzel együtt az adott tagállam területe nem foglalja magában a következõ tagállamok alábbiak szerint meghatározott részét:
Francia Köztársaság:
– tengerentúli megyék;
Görög Köztársaság:
– Athosz-hegy;
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
(a továbbiakban: Egyesült Királyság):
– Csatorna-szigetek,
– Gibraltár;
Spanyol Királyság:
– Kanári szigetek,
– Ceuta,
– Melilla;
Finn Köztársaság:
– Cland szigetek;
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Németországi Szövetségi Köztársaság:
– Büsingen területe,
– Helgoland szigete;
Olasz Köztársaság:
– Campione d’ Italia,
– Livigno,
– Luganoi-tó olaszországi vizei.
B. rész
E törvény alkalmazásában nem minõsül harmadik
ország területének:
– Man-sziget,
– Monacói Hercegség,
– az Egyesült Királyság szuverenitása alá esõ Akrotiri
és Dhekelia közötti zónák.

2006/160. szám

E törvény alkalmazásában azokat az ügyleteket, amelyek
– a Man-sziget területérõl kiindulóan, vagy oda irányulóan teljesülnek, úgy kell tekinteni, mintha azok az Egyesült Királyság területérõl kiindulóan, vagy oda irányulóan
teljesülnének;
– a Monacói Hercegség területérõl kiindulóan, vagy
oda irányulóan teljesülnek, úgy kell tekinteni, mintha azok
a Francia Köztársaság területérõl kiindulóan, vagy oda irányulóan teljesülnének;
– az Egyesült Királyság szuverenitása alá esõ Akrotiri
és Dhekelia közötti zónák területérõl kiindulóan, vagy oda
irányulóan teljesülnek, úgy kell tekinteni, mintha azok
a Ciprusi Köztársaság területérõl kiindulóan, vagy oda irányulóan teljesülnének.”

4. számú melléklet a 2006. évi CXXXI. törvényhez
A Rega-tv. Melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez
I. rész
Adótételek az egyes adókategóriákban
1. Adótételek személygépkocsik esetén

Adókategória

A személygépkocsi mûszaki tulajdonságai

Adótétel
[A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint]
8-nál jobb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízelmotoros
személygépkocsi 1300 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 1101–1400 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 1301–1500 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 1401–1600 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 1501–1700 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 1601–1800 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 1701–2000 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 1801–2000 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 2001–2500 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 2001–2500 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 2501–3000 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 2501–3000 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 3001–3500 cm3-ig
Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és
dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3 felett
A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének
II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó
elektromos meghajtású, illetõleg hybrid (elektromos és Otto-,
vagy elektromos és dízelmotoros) hajtású személygépkocsi
A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének
II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó,
a 9. pont alá nem tartozó egyéb személygépkocsi

6–8

4

4-nél rosszabb

250 000 Ft/db 372 000 Ft/db 499 000 Ft/db 749 000 Ft/db
361 000 Ft/db 542 000 Ft/db 722 000 Ft/db
478 000 Ft/db 722 000 Ft/db 966 000 Ft/db
743 000 Ft/db
1 020 000
Ft/db
1 466 000
Ft/db
2 230 000
Ft/db
3 207 000
Ft/db

1 104 000
Ft/db
1 529 000
Ft/db
2 198 000
Ft/db
3 345 000
Ft/db
4 821 000
Ft/db

1 476 000
Ft/db
2 039 000
Ft/db
2 931 000
Ft/db
4 460 000
Ft/db
6 425 000
Ft/db

190 000 Ft/db

380 000 Ft/db

1 083 000
Ft/db
1 434 000
Ft/db
2 230 000
Ft/db
3 059 000
Ft/db
4 397 000
Ft/db
6 691 000
Ft/db
9 622 000
Ft/db
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2. Az adó összege motorkerékpárok esetén
Adókategória

1.
2.

A motorkerékpár mûszaki tulajdonságai

Adótétel

80 cm3-ig

20 000 Ft/db
3

81–125 cm -ig

95 000 Ft/db

3

3.

126–500 cm -ig

135 000 Ft/db

4.

501–900 cm3-ig

180 000 Ft/db

5.

3

230 000 Ft/db

901 cm -tõl

A gépjármû e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármû mûszaki és környezetvédelmi osztályba
sorolási adatait a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a közúti
jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Mûszaki adatlapon rögzíti.

II. rész
Az adó összegének meghatározása a gépjármû forgalomba helyezésétõl számított idõtartam
figyelembevételével
Az adó összegét a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg. A számításnál
minden megkezdett hónap egész hónapnak minõsül. E melléklet alkalmazásában forgalomba helyezés alatt a közlekedési hatóság által lefolytatott eljárásban, a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Mûszaki adatlap 42. számú rovatban rögzített elsõ
forgalomba helyezés idõpontja, illetve ennek hiányában a B nemzetközi kóddal jelölt 43. számú rovatban rögzített
elsõ hazai nyilvántartásba vétel idõpontja értendõ. Amennyiben egyik rovatban sem található adat, úgy a gépjármû
esetében e melléklet I. részében meghatározott adótételek e melléklet II. részében található elõírások figyelembevétele nélkül alkalmazandók.
I.
A gépjármû forgalomba helyezésétõl az adóigazgatási eljárás kezdetének
hónapjáig eltelt hónapok száma

II.
A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke

2-ig

0,06

3–4

0,10

5–6

0,14

7–12

0,20

13–24

0,28

25–36

0,35

37–48

0,42

49–60

0,48

61–72

0,53

73–84

0,58

85–96

0,62

97–108

0,66

109–120

0,69

121–132

0,72
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I.
A gépjármû forgalomba helyezésétõl az adóigazgatási eljárás kezdetének
hónapjáig eltelt hónapok száma

II.
A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke

133–144

0,75

145–156

0,78

157–168

0,80

169–180

0,82

181–192

0,84

193–204

0,86

205–216

0,87

217–228

0,88

229–240

0,89

241-tõl

0,90

F = A × (1 – K – k × t/T)
F= fizetendõ adó;
A = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármû motortípusának, hengerûrtartalmának és
környezetvédelmi besorolásának megfelelõen meghatározott forintban kifejezett összeg);
K = Az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármû forgalomba
helyezésétõl számított idõtartam alapján az adócsökkentõ mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó elõtti idõszakra
vonatkozik;
k = A gépjármû forgalomba helyezésétõl számított idõtartam utolsó idõszakára irányadó, a táblázat II. oszlopában
meghatározott mérték csökkentve a „K” mértékével;
T = Az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapját magában foglaló, a táblázat I. oszlopában meghatározott idõtartamon belüli hónapok száma;
t = a gépjármû forgalomba helyezésétõl számított hónapok száma csökkentve a „K” adócsökkentõ mértékhez tartozó,
a táblázat I. oszlopa szerinti, felsõ korlátként megállapított hónapok számával.”

5. számú melléklet a 2006. évi CXXXI. törvényhez
Az Art. 1. számú mellékletének I./B) 3. h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„h) Az egészségügyi szolgáltatási járulék és nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett kiegészítõ tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot évente, a személyijövedelemadó-bevallásában vallja be.”

6. számú melléklet a 2006. évi CXXXI. törvényhez
Az Art. 2. számú mellékletének I./Határidõk/5./C) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„C) Egészségügyi szolgáltatási járulék és nyugdíjjárulék
a) A társas vállalkozás a járulékokat havonta
az elszámolt hónapot követõ hó 12. napjáig,
b) a kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a járulékokat negyedévente
a negyedévet követõ hó 12. napjáig
fizeti meg.”
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2006. évi CXXXII.
törvény
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl*
Az Országgyûlés
– az államnak az egészségügyi ellátórendszer megszervezéséért és mûködtetéséért fennálló felelõssége hatékony
érvényesítésének és a lakosság számára az egészségügyi
szakellátáshoz való egyenlõ hozzáférés biztosításának érdekében,
– az egészségügyi ellátások és fejlesztések szükségletekkel való összehangolásának elvét érvényesítve
megalkotja a szakellátó hálózat megújítását és folyamatosan magas színvonalú mûködését szolgáló következõ törvényt:
1. § (1) E törvény hatálya
a) az egészségügyi közszolgáltatások közül a szakellátási kötelezettség keretében nyújtott járóbeteg- és fekvõbeteg-szakellátásokra (a továbbiakban együtt: egészségügyi szakellátás),
b) a közfinanszírozásban részesülõ egészségügyi szolgáltatók fenntartóira és mûködtetõire, valamint a fenntartásukban mûködõ egészségügyi szolgáltatókra,
c) az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelõs
miniszterre (a továbbiakban együtt: egészségügyért felelõs miniszter), a külön jogszabály szerinti egészségbiztosítási felügyeleti hatóságra (a továbbiakban: Felügyelet), az
egészségügyi államigazgatási szervre és az egészségbiztosítóra,
d) a regionális egészségügyi tanácsokra (a továbbiakban: RET)
terjed ki.
(2) E törvény alkalmazásában
a) egészségbiztosító: az egészségbiztosítási szerv;
b) egészségügyi közszolgáltatás: a részben vagy egészben a központi költségvetés és az Egészségbiztosítási Alap
terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatás;
c) egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv: az
egészségügyi közszolgáltatás biztosítására kötelezett
szerv;
d) normatíva: az e törvényben meghatározott, az
egészségbiztosító által a társadalombiztosítás keretében finanszírozott szakellátási kapacitások mennyisége;
e) rendelési óra: az egészségbiztosító által a társadalombiztosítás keretében finanszírozott óraszám;
f) régió: a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény 5. §-ának e) pontjában meghatározott régióval megegyezõ terület;

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.
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g) Regionális Egészségügyi Tanács: az egészségügyrõl
szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
149/A. §-ában foglaltaknak megfelelõen létrehozott és
mûködõ szervezet;
h) sürgõsségi ellátás: az Eütv. 3. §-ának i) pontja szerinti sürgõs szükség fennállásának megállapítására irányuló vizsgálatokat, valamint a sürgõs szükséget elhárító beavatkozásokat magában foglaló egészségügyi szolgáltatás;
i) szakellátási kapacitás:
ia) a járóbeteg-szakellátásban a szakorvosi és nem
szakorvosi órák száma, egy napos ellátások finanszírozott
szolgáltatási egységei,
ib) a fekvõbeteg-ellátásban az aktív és krónikus ellátási
ágyak száma,
ic) jogszabályban elõírt bármely más finanszírozott
szolgáltatási egység;
j) területi szakellátási kötelezettség: az egészségügyi
szolgáltató fenntartójának, illetve tulajdonosának
(a továbbiakban együtt: fenntartó), valamint az egészségügyi szolgáltatónak az a kötelezettsége, hogy az egészségügyi szakellátásban a 2. § (2) bekezdése szerint meghatározott ellátási területen a lekötött szakellátási kapacitásai
felhasználásával a kötelezõ egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultak számára a külön jogszabályban foglaltak szerint egészségügyi szolgáltatásokat
nyújtson.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl e törvény alkalmazásában az Eütv. 3. §-a szerinti fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.
2. § (1) A települési és a megyei önkormányzatok
(a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat) a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi szakellátási kötelezettségüket
a) az 1. számú mellékletben meghatározott kapacitás,
b) fekvõbeteg-szakellátások esetében az a) pontban
foglaltakon túl e törvény rendelkezéseinek megfelelõen
megállapított normatíva,
c) járóbeteg-szakellátások esetében a 2006. december
31-én lekötött, valamint az e törvényben foglaltak szerint
létrehozott kapacitások
mértékének és szakmai összetételének megfelelõen a
(2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott ellátási
területen teljesítik.
(2) Az ellátási területet az illetékes RET – külön jogszabályban foglaltak szerint – az egészségügyi hatóság egyetértésével és az érintett fenntartók jóváhagyásával határozza meg. A progresszivitás magasabb szintjét képviselõ ellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében az ellátási terület meghatározása során figyelembe kell venni a
szolgáltató régióhatárokon túlnyúló ellátási területét.
(3) A helyi önkormányzat egészségügyi szakellátási kötelezettségét más egészségügyi közszolgáltatásért felelõs
szervvel vagy más fenntartóval, illetve egészségügyi szol-
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gáltatóval történõ egészségügyi ellátási szerzõdés megkötése által is teljesítheti. A szerzõdéskötés során a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
80–80/B. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
(4) A feladatátadási szerzõdést az (1) bekezdés szerinti
egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv köti az
egészségügyi szakellátási felelõsséget átvállaló szolgáltatóval.
3. § (1) Az 1. számú melléklet határozza meg
a) azoknak az országos feladatkörû speciális intézeteknek és súlyponti kórházaknak a körét, amelyek az általuk
nyújtott ellátásokért a 8. § (2) bekezdése alapján és külön
jogszabályban foglaltak figyelembevételével megkötött és
érvényes finanszírozási szerzõdés alapján külön jogszabály szerinti finanszírozásra jogosultak,
b) az a) pont szerinti szolgáltatók részére az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható kapacitások
mennyiségét,
c) azt a kapacitásmennyiséget, amit járványügyi és katasztrófahelyzet esetén az 1. számú mellékletben megjelölt
egészségügyi szolgáltatók a kijelölt kapacitásokból 3, illetve 6 órán belül a külön jogszabályban meghatározottak
szerint kötelesek a különleges helyzet fennállásának idõtartamáig rendelkezésre bocsátani.
(2) A 2. számú melléklet határozza meg az egyes régiókban felosztandó aktív és krónikus fekvõbeteg-szakellátási normatívákat szakmacsoportonkénti bontásban.
(3) A 2. számú mellékletben meghatározott aktív fekvõbeteg-szakellátási normatívákból bármely, az adott régióban mûködõ egészségügyi szolgáltató, a 2. számú mellékletben meghatározott krónikus fekvõbeteg-szakellátási
normatívákból pedig az 1. számú melléklet szerinti országos feladatkörû speciális intézetek és súlyponti kórházak
kivételével bármely, az adott régióban mûködõ egészségügyi szolgáltató részesülhet.
4. § (1) Az egészségügyért felelõs miniszter az egészségbiztosítóval együtt felosztási javaslatot készít a 2. számú mellékletben meghatározott regionális szakellátási
normatívák és a hozzájuk tartozó ellátási területek egészségügyi szolgáltatók közötti felosztásáról és e törvény hatálybalépésétõl számított 8 napon belül megküldi azt az
illetékes RET számára.
(2) A felosztási javaslat készítése során
a) figyelembe kell venni, hogy
aa) a felosztható aktív fekvõbeteg-szakellátási normatívából bármely, az adott régióban mûködõ egészségügyi
szolgáltató részesülhet,
ab) a krónikus fekvõbeteg-szakellátási normatívából
az 1. számú mellékletben megnevezett országos feladatkörû speciális intézetek és súlyponti kórházakon kívül bármely, a régió területén mûködõ egészségügyi szolgáltató
részesülhet,
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ac) a finanszírozott szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatók régión belüli egymástól való távolságának
meg kell felelnie az egészségügyért felelõs miniszter által
külön jogszabályban meghatározott elérési és kapacitáselosztási szabályoknak, valamint az intézmények és azok
szervezeti egységei mûködési feltételéül külön jogszabályban meghatározott ágyszámoknak,
b) elõnyben kell részesíteni az aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitások felosztásának vonatkozásában azt az
egészségügyi szolgáltatót, amelyik sürgõsségi betegellátásra megfelelõ szakmai felkészültséggel rendelkezik.
(3) A RET az (1) bekezdés alapján készített javaslat
megérkezésétõl számított 20 napon belül dönt a normatívák és a hozzájuk tartozó ellátási területek egészségügyi
szolgáltatók közötti felosztásáról. A RET a felosztási javaslatban foglaltaktól eltérõ döntést is hozhat, amennyiben az
a) megfelel a (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott szempontoknak,
b) elõnyben részesíti azt az egészségügyi szolgáltatót,
ba) amelyik fenntartója intézményfenntartói társulás
vagy többcélú kistérségi társulás vagy ennek a RET döntéséig történõ létrehozását nyilatkozatban vállalja,
bb) amelynek tulajdonosa vagy mûködtetõje az egészségügyi szolgáltató orvosai és más alkalmazottai részvételével létrehozott gazdasági társaság,
c) az irányadó normatívát nem lépi túl.
(4) A (3) bekezdés alapján hozott döntés akkor érvényes, ha azt a régió területén mûködõ valamennyi, fekvõbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltató fenntartója a RET döntésétõl számított 30 napon belül jóváhagyta.
(5) A RET a döntésrõl és annak érvényessé válásáról – a
fenntartók általi jóváhagyását követõ 5 napon belül – tájékoztatja az egészségügyért felelõs minisztert, az egészségbiztosítót és az egészségügyi államigazgatási szervet.
(6) Amennyiben a normatívák felosztásáról szóló érvényes döntés nem születik meg a (3) és (4) bekezdésben
foglaltak szerint, az egészségügyért felelõs miniszter 8 napon belül dönt az adott régió normatíváinak felosztásáról.
(7) A (6) bekezdés szerinti felosztás a közigazgatási határozatokra vonatkozó szabályok szerint bíróság elõtt
megtámadható, azzal, hogy a keresetnek a (6) bekezdés
szerinti felosztás végrehajtására nincs halasztó hatálya.
(8) A felosztott szakellátási normatívákról, a hozzájuk
tartozó ellátási területtel együtt – egészségügyi szolgáltatónként – az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba bárki betekinthet. Az
egészségügyi államigazgatási szerv a saját honlapjáról
biztosítja a betekintést, illetõleg a hozzáférést a nyilvántartásba.
5. § (1) A fenntartó a szolgáltatói kapacitások tartós kihasználatlansága esetén a 2. § szerinti egészségügyi szak-
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ellátási kötelezettségének mértékét – az egészségügyi
szolgáltató szakmai véleményének kikérését követõen –
csökkentheti az átlagtól való eltérés mértékében, illetve
szakmai összetételét a külön jogszabályban foglaltak szerint megváltoztathatja, amennyiben a döntést megelõzõ
évben folyamatosan
a) járóbeteg-szakellátás esetén az egy rendelési órára
jutó esetek száma az adott szakma vonatkozásában az elõzõ év átlagában alacsonyabb az adott szakma országos átlagánál,
b) fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén – a fertõzõ
osztály kivételével – az ágykihasználtság az adott szakma
vonatkozásában az elõzõ év átlagában alacsonyabb az
adott szakma országos átlagánál.
(2) A kapacitások tartós kihasználatlanságának tényét
az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az
egészségügyi államigazgatási szerv a szakellátásra kötelezett kérelmére hatósági bizonyítvánnyal igazolja.
(3) A RET az (1) bekezdés alapján felszabaduló kapacitást a 4. § (3)–(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
oszthatja fel.
(4) Amennyiben valamely kapacitás finanszírozására
irányuló szerzõdés megszûnik, a (3) bekezdésben foglaltak megfelelõen irányadók.
6. § A szomszédos régiókban mûködõ RET-ek a 2. számú melléklet szerinti normatíváik terhére megállapodást
köthetnek a régiók közötti kapacitásátadásról, amennyiben az – a 4. § (2) bekezdésének ac) alpontja szerinti elérési szabályokat figyelembe véve – a régió határának mentén
élõk egészségügyi ellátása érdekében megvalósuló feladatátadáshoz szükséges, és a megállapodással a 2. §
(1) bekezdés hatálya alá tartozó helyi önkormányzatok közül valamennyi, a kapacitásátadással érintett egyetért.
7. § (1) A RET minden év június 30-áig módosíthatja a
2. számú mellékletben szereplõ kapacitások felosztását a
4. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott eljárás keretében, amely során a rendelkezésére álló normatívák terhére
érdemben elbírálja a régió területén mûködõ egészségügyi
szolgáltatók fenntartóinak a kapacitások finanszírozásba
történõ befogadása iránti kérelmét.
(2) A RET a 2. számú mellékletben meghatározott normatíván belül az egyes szakmacsoportokhoz tartozó kapacitások mennyiségét annak 10 százalékáig módosíthatja,
azzal, hogy az adott szakmacsoportban ezáltal keletkezõ
kapacitás felosztására a 4. § (3)–(5) bekezdését kell alkalmazni.
(3) Az egészségügyi szolgáltató fenntartója a 2. számú
mellékletben meghatározott kapacitások tekintetében a
RET-nél, az 1. számú mellékletben meghatározott kapacitások tekintetében az egészségügyért felelõs miniszternél
kezdeményezheti az aktív fekvõbetegszakellátási kapacitása legfeljebb 10 százalékának krónikus fekvõbe-
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teg-szakellátási kapacitássá, egy napos ellátási, illetõleg
járóbeteg-szakellátási kapacitássá történõ – külön jogszabály szerinti – átcsoportosítását.
(4) Az (1) bekezdés szerinti módosítás akkor érvényes,
ha azt a régió területén mûködõ valamennyi, fekvõbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltató fenntartója jóváhagyta.
8. § (1) Az egészségbiztosító felelõs
a) az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatók által nyújtott aktív és krónikus fekvõbeteg-szakellátások,
b) a 2. számú mellékletben meghatározott normatíva
felhasználásával nyújtott aktív és krónikus fekvõbeteg-szakellátások,
c) a 2006. december 31-én lekötött kapacitások és a
16. § (10) bekezdése alapján létrehozott kapacitás felhasználásával nyújtott járóbeteg-szakellátások,
d) a 16. § (7) bekezdésében meghatározott kapacitáson
nyújtott szakellátás,
e) a külön jogszabály szerinti eljárásban elõzetesen befogadott kapacitásokon nyújtott szakellátások
Egészségbiztosítási Alap terhére történõ külön jogszabály
szerinti finanszírozásáért.
(2) Az egészségbiztosító az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében – a külön jogszabályban foglaltak szerint – finanszírozási szerzõdést köt
a) az 1. számú mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatókkal az ott meghatározott kapacitás mértékéig és a 2. számú mellékletben meghatározott normatívából a 4. § alapján rendelkezésére bocsátott kapacitás mértékéig,
b) azzal az egészségügyi szolgáltatóval, aki a 4. § alapján a 2. számú mellékletben meghatározott normatívából
kapacitásban részesült, annak mértékéig,
c) a RET által a 7. § (1) bekezdése alapján megnevezett
egészségügyi szolgáltatóval,
d) a 2006. december 31-én lekötött, illetõleg a 16. §
(10) bekezdése alapján létrehozott járóbeteg-szakellátási
kapacitásokra a jogosult egészségügyi szolgáltatóval, illetõleg a 16. § (11) bekezdése alapján a RET által megnevezett egészségügyi szolgáltatóval,
e) a 16. § (7) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltatóval a támogatás bevonásával megvalósuló kapacitás
mértékéig,
f) az egészségügyi szolgáltatóval a külön jogszabály
szerinti eljárásban elõzetesen befogadott és létrejött kapacitásra, annak mértékéig,
amennyiben az megfelel az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
(3) A Felügyelet ellenõrizheti, hogy a finanszírozási
szerzõdésbõl eredõ kötelezettség teljesítéséhez szükséges
kapacitás megfelelõ minõségû és mennyiségû rendelkezésre állása biztosított-e. Amennyiben az ellenõrzés során
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a vizsgált rendelkezésre állás nem biztosított, kezdeményezi az egészségbiztosítónál a szerzõdés módosítását.
9. § (1) Az 1. számú mellékletben megnevezett egészségügyi szolgáltató a fenntartója egyetértésével kezdeményezheti az egészségügyért felelõs miniszternél az 1. számú mellékletben meghatározott, adott szakmacsoporton
belüli kapacitásai 10 százalékának másik szakmacsoportba történõ átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi
szolgáltató 1. számú mellékletben rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat.
(2) Az egészségügyért felelõs miniszter a 7. § (3) bekezdése és az (1) bekezdés szerinti kezdeményezés tárgyában
a kezdeményezéstõl számított 30 napon belül dönt. Az
egészségügyért felelõs miniszter döntésérõl 5 napon belül
tájékoztatja a kezdeményezõt, annak fenntartóját, az
egészségbiztosítót és az illetékes RET-et. Az egészségbiztosító a tájékoztatás kézhezvételétõl számított 15 napon
belül módosítja az egészségügyi szolgáltató finanszírozási
szerzõdését, amennyiben az (1) bekezdés szerinti döntés
miatt szükséges.
10. § (1) Az egészségbiztosító kezdeményezheti a
RET-nél a 7. § (1) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását a
felosztható kapacitások terhére, amennyiben
a) az külön jogszabály szerinti szakmai, illetõleg ellátási érdekbõl szükséges, és
b) az államháztartásért felelõs miniszter egyetért.
(2) Amennyiben azt váratlan esemény vagy elõre nem
látható módon bekövetkezõ ellátási szükséglet jelentkezése indokolja, az egészségügyi államigazgatási szerv az
egészségügyért felelõs miniszter és a államháztartásért felelõs miniszter jóváhagyásával az egészségbiztosítónál
kezdeményezheti – az egészségügyi szolgáltató megjelölésével egyidejûleg – az 1. és 2. számú mellékletben meghatározott kapacitásokon felüli kapacitásra történõ finanszírozási szerzõdés megkötését.
(3) Az egészségbiztosító a (2) bekezdés alapján megkötött finanszírozási szerzõdést a váratlan esemény vagy az
elõre nem látható módon bekövetkezett ellátási szükséglet
megszûnését követõen felmondja, illetve legkésõbb 6 hónap elteltével – és ezt követõen hathavonként – felülvizsgálja.
11. § (1) A 8. § (2) bekezdése alapján megkötött és érvényes finanszírozási szerzõdéssel rendelkezõ egészségügyi
szolgáltatónak az Egészségbiztosítási Alap számára mûködési többletforrás-igényt eredményezõ fejlesztése nyomán létrejövõ kapacitás tárgyában csak akkor köthetõ finanszírozási szerzõdés a többletkapacitásra, ha a fejlesztéssel az illetékes RET véleményének kikérését követõen
az egészségbiztosító és az egészségügyért felelõs miniszter az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben
elõzetesen – a külön jogszabályban foglaltak szerint –
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egyetértett. Amennyiben a fejlesztés az új Magyarországért Fejlesztési Terv része, az illetékes RET elõzetesen kikéri a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség véleményét.
(2) Az éven túli kötelezettségvállalást eredményezõ,
elõzetes többletkapacitás-befogadást
a) a Kormány nyilvános kormányhatározattal hagyja
jóvá a külön jogszabály szerinti eljárás rendjében,
b) az egészségbiztosítási szerv tartja nyilván, és honlapján közzéteszi.
12. § (1) Az az egészségügyi szolgáltató, amely
a) a 8. § (2) bekezdése alapján kötött és érvényes finanszírozási szerzõdéssel rendelkezik, és
b) az egészségügyi szakellátásokért az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tételek éves összege eléri a
300 millió forintot,
köteles a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját
könyvvizsgálóval ellenõriztetni.
(2) A könyvvizsgálatra, illetve a könyvvizsgálóval
szembeni követelményekre a számviteli jogszabályok, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló törvény elõírásait kell
megfelelõen alkalmazni.
(3) Az egészségügyi szolgáltató a Felügyeletnél bejelenti az általa megbízott könyvvizsgáló nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), telefon-, telefax-elérhetõségét,
elektronikus levélcímét, valamint a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját az elkészítését követõ 30 napon
belül – a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt –
megküldi a Felügyeletnek.
13. § (1) Annak az egészségügyi szolgáltatónak a vezetõje, amely
a) a 8. § (2) bekezdése alapján kötött és érvényes finanszírozási szerzõdéssel rendelkezik, és
b) az egészségügyi szakellátásokért általa elszámolt finanszírozási tételek éves összege eléri az 500 millió forintot,
egészségügyi szolgáltatónál más vezetõi megbízatást nem
tölthet be és egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben végezhet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képeznek
az egészségtudományi centrumok, az egyetemi klinikai
központok és klinikák vezetõi, valamint a rektorok.
14. § (1) Az Eütv. 149/A. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A RET feladatai]
„d) a regionális szakellátási normatívák felosztására
irányuló külön jogszabály szerinti eljárás lebonyolítása,”
(2) Az Eütv. 149/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg az eredeti (4) bekezdés számozása
(5) bekezdésre változik:
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„(4) A RET az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló törvény végrehajtása során a Regionális Fejlesztési Tanáccsal együttmûködve figyelemmel kíséri a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai régióban jelentkezõ feladatainak megvalósítását, közremûködik és elõsegíti azok egészségügyet érintõ intézkedéseinek végrehajtását, így különösen elõzetesen véleményezi a Regionális
Fejlesztési Tanácsnak a régió egészségügyét érintõ fejlesztéseit és a fejlesztésekkel kapcsolatban egyetértési jogot gyakorol.”
15. § Az Eütv. 149/D. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A 149/A. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti eljárásban történõ döntéshozatal során a szavazatok számát a
RET tagjai által képviselt egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére álló finanszírozott kapacitások mennyisége
alapján, a külön jogszabályban foglaltak szerint kell súlyozni.”
16. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba, azzal,
hogy az 1. számú és 2. számú mellékletben meghatározott
kapacitásokra, valamint a (10) bekezdés alapján létrejött
kapacitásokra a finanszírozási szerzõdéseket 2007. március 31-éig kell megkötni.
(2) A 12. és 13. § 2007. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 7. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 8. § (2) bekezdésének c) pontja 2008. január 1-jén lép hatályba.
(4) A RET évente megvizsgálja a régióban mûködõ
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére álló finanszírozott kapacitások kihasználtságát és kapacitásbevonás szükségességét, amely eredményérõl az
egészségügyért felelõs minisztert a vizsgálat befejezetésétõl számított 15 napon belül tájékoztatja, azzal, hogy ezen
kötelezettségüknek a RET-eknek elõször 2008. március
31-ig kell eleget tenniük.
(5) Az egészségügyért felelõs miniszter évente megvizsgálja az egészségügyi ellátórendszer mûködését,
amely vizsgálat eredményérõl beszámolóban tájékoztatja
a Magyar Köztársaság Országgyûlésének Egészségügyi
Bizottságát azzal, hogy ezen kötelezettségének a miniszter
elõször 2008. május 31-ig kell, hogy eleget tegyen.
(6) Az elõzetesen befogadott és mûködését 2006. július
1-jét követõen megkezdõ SBO kapacitásokat az 1. és
2. számú mellékletben meghatározott kapacitásokon felül
kell figyelembe venni.
(7) Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv részét képezõ
– HEFOP 4.3.1., 4.3.2. és 4.3.3. pályázathoz társuló – támogatások alapján megvalósuló kapacitások többletét a
regionális egyeztetésre bocsátott kapacitáson felül kell
figyelembe venni.
(8) Az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításá-
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ról szóló 2001. évi XXXIV. törvény alapján lekötött kapacitásokra kötött és e törvény hatálybalépését megelõzõ napon érvényes finanszírozási szerzõdések mindaddig érvényben maradnak, és azok alapján a régió területén mûködõ egészségügyi szolgáltatók mindaddig jogosultak az
elszámolt finanszírozási összegre, amíg a régió szakellátási normatívái e törvény alapján felosztásra nem kerülnek
és az új finanszírozási szerzõdések megkötésre nem kerülnek. Az új finanszírozási szerzõdések érvénybe lépésével
egyidejûleg a régió területén mûködõ egészségügyi szolgáltatókkal fekvõbeteg-szakellátások finanszírozására kötött szerzõdések megszûnnek.
(9) Ha az e törvény hatálybalépésekor költségvetési
szerv formájában mûködtetett finanszírozott egészségügyi
szolgáltató egészségügyi tevékenységét gazdasági társaság mûködési formában szándékozik a továbbiakban ellátni, e törvény hatálybalépésétõl számított egy évig nem lehet az egészségügyi szolgáltatás végzésének megkezdése
feltételéül a külön jogszabály szerinti eljárás során szigorúbb, az egészségügyi szolgáltatókra meghatározott és a
mûködési engedély kiadásánál irányadó feltételeket érvényesíteni, mint amilyen feltételek teljesítése mellett az
adott egészségügyi szolgáltató költségvetési szerv formájában mûködhetett. Amennyiben a költségvetési szerv formájában mûködõ egészségügyi szolgáltató egészségügyi
tevékenységét gazdasági társaság formájában látja el
a továbbiakban, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 95. §-a (2) bekezdésének a) pontjában
és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettséget kormányhatározatban kell teljesíteni. A költségvetési szerv
formájában mûködõ finanszírozott egészségügyi szolgáltató helyébe – a költségvetési szerv megszûnésével egyidejûleg – lépõ, az ellátási kötelezettséget és meglévõ szerzõdéses kapacitások továbbvitelét vállaló gazdasági társaság a finanszírozási szerzõdések, valamint hatósági engedélyek tekintetében a költségvetési szerv jogutódja. A jogutódként továbbvitt ellátási és az ahhoz szükséges kapacitások fenntartásának kötelezettsége a kapacitások meghatározásában illetékes szerv soron következõ kapacitás
megállapítási eljárásának eredményes lezárásáig érvényes.
(10) A RET a régió területén mûködõ szolgáltatók által
e törvény hatálybalépését megelõzõ napon lekötött aktív
fekvõbeteg-szakellátási kapacitások 1. és 2. számú melléklet szerinti aktív és krónikus normatíván felüli részének
20 százalékát a külön jogszabályban foglaltak szerint járóbeteg-szakellátási kapacitássá alakíthatja át a regionális
szakellátási normatívák 4. § (3)–(5) bekezdése szerinti felosztásával egyidejûleg.
(11) A (10) bekezdés alapján létrejött kapacitást a RET
a régióban mûködõ egészségügyi szolgáltatók között a 4. §
(3)–(7) bekezdésében foglaltak szerint oszthatja fel, azzal,
hogy
a) az eljárási határidõt a kapacitás átalakításától kell
számítani,
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b) járóbeteg-szakellátási kapacitást az az egészségügyi
szolgáltató kaphat, amelyik nem rendelkezik aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitással, illetve olyan településen
mûködik, ahol nem mûködik fekvõbeteg-gyógyintézet,
c) a RET döntése akkor érvényes, ha azt a régió területén mûködõ valamennyi, a b) pont alá tartozó járóbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltató fenntartója a 4. § (4) bekezdése szerint jóváhagyta.
(12) Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázat
eredményét a normatívák RET általi elosztása során a kapacitáselosztás szabályairól szóló miniszteri rendeletben
foglaltak szerint figyelembe kell venni.
(13) Az Eütv. 149/D. §-ának e törvény 15. §-ával megállapított (4) bekezdésének a szakellátási kapacitások 4. §
szerinti felosztása során történõ alkalmazásakor a 2006.
december 31-én lekötött finanszírozott kapacitásokat kell
figyelembe venni.
(14) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben határozza meg
a) az e törvény végrehajtásához kapcsolódó finanszírozási és szerzõdéskötési szabályokat,
b) a kizárólag krónikus fekvõbeteg-szakellátást nyújtó
szolgáltatók által a krónikus fekvõbeteg-szakellátási kapacitáson a krónikus finanszírozáson belül nyújtható aktív
belgyógyászati fekvõbeteg-szakellátások mennyiségét,
c) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló külön törvény szerinti ügyeleti formában ellátott feladatok finanszírozási szabályait, valamint az e feladatok ellátása során alkalmazott munkarendre vonatkozó
szabályokat,

2006/160. szám

d) az ellátási terület meghatározásának szabályait,
e) a normatíva felosztásának, a felosztás módosításának
és a kapacitások átcsoportosításának eljárási szabályait,
f) a többletkapacitások elõzetes befogadásának eseteit
és eljárásának szabályait.
(15) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a kapacitáselosztás szempontjait, továbbá a szakellátási elérési szabályokat,
b) a (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat szempontrendszerét és módszertanát.
(16) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg – (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – hatályát veszti
az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá
egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról szóló
2001. évi XXXIV. törvény, valamint
a) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továbbá egyes egészségügyet érintõ
törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény
módosításáról szóló 2005. évi CLXXXII. törvény
16–18. §-a és 19. §-ának (4) bekezdése,
b) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel
összefüggõ törvények módosításáról szóló 2005. évi
XLIX. törvény 32–34. §-a és 38. §-a (12) bekezdésének
g) pontja,
c) egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást
érintõ törvények módosításáról szóló 2002. évi LVIII. törvény 48. §-a és 49. §-a (5) bekezdésének c) pontja.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. számú melléklet a 2006. évi CXXXII. törvényhez
A) Országos feladatkörû speciális intézetek
Intézet

Szakma kód és név

Kijelölt aktív ágyszám

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

Gottsegen György Orsz. Kard. Int.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
15 Intenzív ellátás

265
140
40
40
45

0
0
0
0
0

27

53

MH KHK, MÁV Kórház és Közp. Rendelõint.
BM KKI, Országos Gyógyintézeti Központ
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
54 Patológia

1154

200

115

231

389
210
113
55
10
40
38
20
60
20
47
44
10
20
32
6
40
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
0

ONKI

344
60
43
30
203
8
0
1763

0
0
0
0
0
0
0
200

34

69

176

353

02 Sebészet és társszakmák
04 Szülészet-nõgyógyászat
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
12 Onkológia és onkoradiológia
15 Intenzív ellátás
54 Patológia
Összesen
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B) Súlyponti kórházak

Intézet

Szakma kód és név

Bajcsy-Zsilinszki Kórház, Bp.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
04 Szülészet-nõgyógyászat
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
15 Intenzív ellátás
18 Pszichiátria
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
54 Patológia

Kijelölt aktív ágyszám

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

460
213
75
20
25
20
30
25
10
8
34
0
0
0

296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
86
0

46

92

DE OEC, Debrecen
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
41 Rehabilitáció
54 Patológia

1410
344
227
40
100
101
30
50
40
55
40
40
116
10
20
80
33
10
34
40
0
0

89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0

141

282

Dunaújv., Szent Pantaleon Kh. KHT
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet

502
131
49
42
50
43
27

188
0
0
0
0
0
0

50

100
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Szakma kód és név

07
09
10
11
15
16
18
40
41
42
54

Szemészet
Ideggyógyászat és stroke ellátás
Ortopédia
Urológia
Intenzív ellátás
Fertõzõ betegellátás
Pszichiátria
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Ápolás
Patológia

Kijelölt aktív ágyszám
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Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

23
42
5
22
14
24
30
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
33
110
45
0

Eger, Markhot F. MKh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

721
214
60
70
35
30
25
20
20
30
24
30
35
38
12
30
8
40
0
0
0

195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
20
0

72

144

Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi Kh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

278
95
50
40
36
20
6
15
16
0
0
0
0

112
0
0
0
0
0
0
0
0
40
52
20
0

28

56
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Szakma kód és név

Kijelölt aktív ágyszám
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Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

Gyõr, Petz A. Megyei Oktató Kh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

1000
200
100
119
70
78
20
16
20
41
28
25
73
14
34
18
20
94
30
0
0
0
0

402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
246
75
0

100

200

Gyula, Pándy Kálmán MKh. Ri.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

815
100
105
40
50
47
20
20
20
60
30
60
12
20
14
30
8
179
0
0
0
0

458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283
120
55
0

82

163
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Szakma kód és név

Kijelölt aktív ágyszám
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Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
11 Urológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

568
270
40
40
20
20
20
70
36
16
8
28
0
0
0
0

642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205
437
0
0

57

114

Kaposvár-Mosdós
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia
A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet)

797
150
103
49
60
72
36
20
20
40
30
30
43
20
40
8
30
40
0
0
0
0
6

448
0
0
0
0
0

80

159

Karcag, Kátai Gábor Kh.-Ri.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat

342
100
26
27
26

174

34

68

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
358
30
0
0
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Intézet

Szakma kód és név

05
06
07
08
09
15
18
40
41
42
54

Kijelölt aktív ágyszám
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Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Bõr- és nemibeteg-ellátás
Ideggyógyászat és stroke ellátás
Intenzív ellátás
Pszichiátria
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Ápolás
Patológia

26
18
18
18
25
8
50
0
0
0
0

60
90
24
0

Kecskemét, B.K.M. Önkorm. Kórháza
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
54 Patológia

900
184
76
66
79
45
30
27
16
41
35
35
97
8
40
33
8
40
40
0
0
0

230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
110
0

90

180

Kiskunhalas, Semmelweis Kh. KHT
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
11 Urológia
14 Reumatológia

520
107
50
30
50
38
20
20
20
30
20
20

50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52

104

2006/160. szám

Intézet

MAGYAR KÖZLÖNY

Szakma kód és név

15
16
18
40
41
54

Intenzív ellátás
Fertõzõ betegellátás
Pszichiátria
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Patológia

Kijelölt aktív ágyszám

13037

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

8
57
50
0
0
0

0
0
0
0
50
0

Kistarcsa, Flór F. Kh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

628
200
60
46
20
30
20
20
65
25
30
60
8
4
40
0
0
0

115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
30
0

63

126

Miskolc, B.A.Z. M. Kh. Egyetemi Okt.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
41 Rehabilitáció
54 Patológia

1387
190
141
107
117
308
58
34
130
70
50
80
24
0
78
0
0

176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
0

139

277

360
82
40

142
0
0

36

72

Nagykanizsa, V. Kh. Ri.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák

13038

MAGYAR KÖZLÖNY

Intézet

Szakma kód és név

03
04
05
06
07
09
11
15
18
40
41
54

Kijelölt aktív ágyszám

2006/160. szám

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

Traumatológia
Szülészet-nõgyógyászat
Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Ideggyógyászat és stroke ellátás
Urológia
Intenzív ellátás
Pszichiátria
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Patológia

40
40
30
20
20
40
20
8
20
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
87
0

Nyíregyháza, Jósa A. Megyei Kh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

1316
270
98
90
90
115
50
20
30
90
45
40
70
12
30
30
40
27
44
125
0
0
0
0

530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
230
30
0

132

263

Ózd, Almási Balogh Pál Kh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
40 Krónikus ellátás

286
90
40
40
40
70
6
0
0

60
0
0
0
0
0
0
0
40

29

57

2006/160. szám

Intézet

MAGYAR KÖZLÖNY

Szakma kód és név

42 Ápolás
54 Patológia

Kijelölt aktív ágyszám

13039

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

0
0

20
0

Pécsi Tudományegyetem
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
54 Patológia

1203
295
175
69
60
114
30
30
20
78
46
70
88
10
20
33
4
61
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

120

241

Salgótarján, Szent Lázár M. Kh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
54 Patológia

530
86
48
75
40
50
21
20
15
59
21
27
20
30
10
8
0
0
0
0

110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
30
0

53

106

Sátoraljaújhely, Erzsébet VKh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák

308
73
33

96
0
0

31

62

13040

MAGYAR KÖZLÖNY

Intézet

Szakma kód és név

04
05
06
07
08
09
14
15
17
18
40
41
42
54

Kijelölt aktív ágyszám

2006/160. szám

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

Szülészet-nõgyógyászat
Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Bõr- és nemibeteg-ellátás
Ideggyógyászat és stroke ellátás
Reumatológia
Intenzív ellátás
SBO
Pszichiátria
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Ápolás
Patológia

25
24
10
15
20
45
15
9
0
39
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
40
30
0

Semmelweis Egyetem
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
15 Intenzív ellátás
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
41 Rehabilitáció
54 Patológia

1864
330
278
0
200
250
35
70
23
90
90
35
187
20
80
96
80
0
0

80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0

186

373

Siófok, VKh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
11 Urológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO

327
100
37
24
50
35
20
20
17
16
8
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33

65

2006/160. szám

Intézet

MAGYAR KÖZLÖNY

Szakma kód és név

40 Krónikus ellátás
54 Patológia

Kijelölt aktív ágyszám

13041

Kijelölt krónikus
ágyszám

0
0

23
0

Sopron M.J.V. Erzsébet Kh. DEOEC
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
11 Urológia
15 Intenzív ellátás
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
41 Rehabilitáció
54 Patológia

413
72
50
40
34
46
20
20
35
20
8
28
40
0
0

112

Székesfehérvár, Szt. György MKh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

986
187
100
80
70
82
25
20
20
56
30
30
30
50
21
35
22
70
58
0
0
0
0

Szekszárd, Balassa J. M.-i Kh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia

711
146
73
40

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

41

83

550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188
332
30
0

99

197

296
0
0
0

71

142

112

13042

MAGYAR KÖZLÖNY

Intézet

Szakma kód és név

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
40
41
54

Szülészet-nõgyógyászat
Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Bõr- és nemibeteg-ellátás
Ideggyógyászat és stroke ellátás
Ortopédia
Urológia
Onkológia és onkoradiológia
Szájsebészet
Reumatológia
Intenzív ellátás
Fertõzõ betegellátás
SBO
Pszichiátria
Tüdõgyógyászat
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Patológia

Kijelölt aktív ágyszám

2006/160. szám

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

55
70
20
20
20
44
22
20
22
8
18
6
30
10
47
40
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
182
0

Szent Imre Kórház, Fõvárosi Önk.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
04 Szülészet-nõgyógyászat
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
12 Onkológia és onkoradiológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
54 Patológia

486
230
56
42
17
15
36
27
18
5
40
0
0
0

112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
20
0

49

97

Szent János Kórház Ri., Bp.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia

645
127
70
135
50
60
20
20
42
28
30

337

65

129

2006/160. szám

Intézet

MAGYAR KÖZLÖNY

Szakma kód és név

13
15
18
40
41
42
54

Szájsebészet
Intenzív ellátás
Pszichiátria
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Ápolás
Patológia

Kijelölt aktív ágyszám

8
15
40
0
0
0
0

13043

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

70
197
70

Szentes, Cs. M. Önk. dr. Bugyi I. Kh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

301
46
40
33
25
25
10
20
20
30
8
10
4
30
0
0
0
0

111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
55
36
0

30

60

Szolnok, Hetényi G. MKh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció

1040
262
100
72
78
96
38
40
20
50
30
36
37
22
45
12
56
46
0
0

241
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
111

104

208

13044

MAGYAR KÖZLÖNY

Intézet

Szakma kód és név

42 Ápolás
54 Patológia

Kijelölt aktív ágyszám

2006/160. szám

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

0
0

30
0

Szombathely, Markusovszky M. Kh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

820
184
95
50
40
65
20
20
20
50
20
24
71
15
20
20
20
13
30
43
0
0
0
0

334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
155
27
0

82

164

SZTE SZAOTE Centrum, Szeged
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
18 Pszichiátria
41 Rehabilitáció
54 Patológia

1117
218
132
66
90
229
30
30
40
56
50
53
12
43
18
50
0
0

92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
0

112

223

2006/160. szám

Intézet

MAGYAR KÖZLÖNY

Szakma kód és név

Kijelölt aktív ágyszám

13045

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

Tatabánya, Szt. Borbála Kórház
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
15 Intenzív ellátás
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
54 Patológia

616
132
74
62
45
62
20
20
46
20
20
12
70
33
0
0

175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
0

62

123

Uzsoki u. Kórház, Bp.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
15 Intenzív ellátás
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
54 Patológia

558
160
50
20
40
20
20
45
40
20
110
13
20
0
0
0

240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
160
0

56

112

Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
11 Urológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
40 Krónikus ellátás

442
135
45
45
30
20
20
55
20
8
8
56
0

123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60

44

88

13046

MAGYAR KÖZLÖNY

Intézet

Szakma kód és név

41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia

Kijelölt aktív ágyszám

2006/160. szám

Kijelölt krónikus
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 3 órán
belül biztosított
ágyszám

Katasztrófahelyzetben 6 órán
belül biztosított
ágyszám

0
0
0

40
23
0

Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri.
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
41 Rehabilitáció
54 Patológia
A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet)

667
143
74
50
60
61
20
20
20
50
15
20
30
20
14
15
50
0
0
5

329
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329
0
0

67

133

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
54 Patológia

711
153
74
60
58
44
20
20
20
56
20
20
30
4
22
30
30
50
0
0
0

350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
219
0

71

142

26 035

8 018

2 604

5 207

Összesen
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2. számú melléklet a 2006. évi CXXXII. törvényhez
Az egyes régiókban a RET-ek által felosztandó szakmacsoportonkénti aktív és krónikus
fekvõbeteg-szakellátási kapacitások mennyiségérõl
Régió
megnevezés

Szakma kód és név

Dél-Alföld

Elosztásra kerülõ aktív
ágyszám

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
40
41
42
54

Belgyógyászat és társszakmák
Sebészet és társszakmák
Traumatológia
Szülészet-nõgyógyászat
Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Bõr- és nemibeteg-ellátás
Ideggyógyászat és stroke ellátás
Ortopédia
Urológia
Onkológia és onkoradiológia
Szájsebészet
Reumatológia
Intenzív ellátás
Fertõzõ betegellátás
SBO
Pszichiátria
Tüdõgyógyászat
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Ápolás
Patológia

2142
514
245
164
207
130
46
33
0
70
20
99
50
5
45
48
12
15
177
262
0
0
0
0

Dél-Dunántúl
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Belgyógyászat és társszakmák
Sebészet és társszakmák
Traumatológia
Szülészet-nõgyógyászat
Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Bõr- és nemibeteg-ellátás
Ideggyógyászat és stroke ellátás
Ortopédia
Urológia
Onkológia és onkoradiológia
Szájsebészet
Reumatológia
Intenzív ellátás
Fertõzõ betegellátás

1292
319
165
55
140
150
18
10
0
90
0
10
20
0
20
34
50

Elosztásra kerülõ krónikus
ágyszám

1756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
897
774
85
0
1903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Régió
megnevezés

Szakma kód és név

17 SBO
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
48 Gyermeksebészet
54 Patológia
A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet)
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Elosztásra kerülõ aktív
ágyszám

Elosztásra kerülõ krónikus
ágyszám

4
107
100
0
0
0
0
0
0

0
0
0
764
912
227
0
0
0

Belgyógyászat és társszakmák
Sebészet és társszakmák
Traumatológia
Szülészet-nõgyógyászat
Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Bõr- és nemibeteg-ellátás
Ideggyógyászat és stroke ellátás
Ortopédia
Urológia
Onkológia és onkoradiológia
Szájsebészet
Reumatológia
Intenzív ellátás
Fertõzõ betegellátás
SBO
Pszichiátria
Tüdõgyógyászat
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Ápolás
Patológia

2533
496
198
273
168
217
120
90
0
170
0
62
40
0
80
60
40
16
423
80
0
0
0
0

1882
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
685
941
256
0

Észak-Magyarország
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia

2249
530
223
127
165
115
38
80
30
189
0

2767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Észak-Alföld
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
40
41
42
54
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Szakma kód és név

11
12
14
15
16
17
18
19
40
41
42
54

Urológia
Onkológia és onkoradiológia
Reumatológia
Intenzív ellátás
Fertõzõ betegellátás
SBO
Pszichiátria
Tüdõgyógyászat
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Ápolás
Patológia

13049

Elosztásra kerülõ aktív
ágyszám

Elosztásra kerülõ krónikus
ágyszám

35
0
52
60
70
0
191
344
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1065
1389
313
0

Közép-Dunántúl
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia
A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet)

1372
421
188
112
118
70
41
46
0
80
0
20
0
37
40
20
14
65
95
0
0
0
0
5

2225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
803
1108
314
0
0

Közép-Magyarország
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet

6240
1380
616
634
230
627
85
60

6362
0
0
0
0
0
0
0
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Régió
megnevezés

Szakma kód és név

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
40
41
42
54

Bõr- és nemibeteg-ellátás
Ideggyógyászat és stroke ellátás
Ortopédia
Urológia
Onkológia és onkoradiológia
Szájsebészet
Reumatológia
Intenzív ellátás
Fertõzõ betegellátás
SBO
Pszichiátria
Tüdõgyógyászat
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Ápolás
Patológia

Nyugat-Dunántúl
01 Belgyógyászat és társszakmák
02 Sebészet és társszakmák
03 Traumatológia
04 Szülészet-nõgyógyászat
05 Csecsemõ-, gyermekgyógyászat és PIC
06 Fül-orr-gégészet
07 Szemészet
08 Bõr- és nemibeteg-ellátás
09 Ideggyógyászat és stroke ellátás
10 Ortopédia
11 Urológia
12 Onkológia és onkoradiológia
13 Szájsebészet
14 Reumatológia
15 Intenzív ellátás
16 Fertõzõ betegellátás
17 SBO
18 Pszichiátria
19 Tüdõgyógyászat
40 Krónikus ellátás
41 Rehabilitáció
42 Ápolás
54 Patológia
Összesen
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Elosztásra kerülõ aktív
ágyszám

Elosztásra kerülõ krónikus
ágyszám

65
325
140
85
130
10
250
196
289
22
531
565
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1904
4027
431
0

589
220
123
40
85
40
0
0
0
0
0
0
0
0
54
12
0
0
0
15
0
0
0
0

2056
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
383
1576
97
0

16 417

18 951
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III. rész HATÁROZATOK
A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
83/2006. (XII. 22.) ME
határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 58. § b) pontja alapján megállapítom,
hogy
Tóth Miklósnak,
a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkárának e megbízatása
2006. december 31-ei hatállyal
– lemondásával – megszûnik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

13051

A külügyminiszter határozatai
A külügyminiszter
33/2006. (XII. 22.) KüM
határozata
a Magyar Köztársaság és Románia között
a magyar–román államhatár rendjérõl,
az együttmûködésrõl és a kölcsönös segítségnyújtásról
szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt
Szerzõdés kihirdetésérõl szóló
2006. évi LXXXV. törvény 2–3. §-a hatálybalépésérõl
A 2006. évi LXXXV. törvénnyel a Magyar Közlöny
2006. november 10-i, 137. számában kihirdetett, a Magyar
Köztársaság és Románia között a magyar–román államhatár rendjérõl, az együttmûködésrõl és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án
aláírt Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2006. évi LXXXV.
törvény 25. cikkének (1) bekezdése szerint a Szerzõdést a
Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályaival összhangban meg
kell erõsíteni. A Szerzõdés megerõsítésérõl szóló késõbbi
diplomáciai jegyzék kézhezvételét követõ 30. (harmincadik) napon lép hatályba.
A Román Fél a Magyar Felet 2006. június 21-i keltezésû
jegyzékében értesítette a megerõsítésrõl, a Magyar Fél hasonló tartalmú értesítését a Román Fél 2006. december
7-én vette kézhez. A Szerzõdés 25. cikkének (1) bekezdése
értelmében a Szerzõdés 2007. január 6-án lép hatályba.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2006. LXXXV.
törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság és Románia között a magyar–román államhatár rendjérõl, az együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án
aláírt Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2006. évi LXXXV.
törvény 2–3. §-a 2007. január 6-án, azaz kettõezer-hét január hatodikán lép hatályba.

A Miniszterelnök
84/2006. (XII. 22.) ME
határozata

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatójának
felmentésérõl
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére –
Morber Ferencet, a katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatóját e tisztségébõl – 2006. december 31-ei hatállyal –
felmentem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Fõfelügyelõség
pályázati felhívása
a munkavédelmi jellegû bírságok felhasználására
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség (OMMF) a munkavédelemrõl szóló 1993. évi
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XCIII. törvény (Mvt.) 80. § (2) bekezdése, valamint az
5/2002. (XI. 12.) FMM rendeletben foglaltak alapján
pályázatot hirdet
az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására, melynek eredményeképpen javulhatnak a munkakörülmények és csökkenthetõek
a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések.
I. Általános feltételek
1. A pályázatok benyújtásának és elbírálásának rendje
– A pályázatokat az OMMF-hez (1024 Budapest,
Margit krt. 85., 1399 Budapest, Pf. 639) hat példányban
(1 pld. eredeti + 5 pld. másolat) kell benyújtani.
A benyújtás határideje: 2007. február 28.
– A megjelölt határidõ után érkezett, a támogatható
célok közé nem sorolható, valamint az elõírtakhoz képest
hiányosan beérkezõ pályázatok nem vehetõk figyelembe.
– A támogatásról a munkavédelmi felügyeletet ellátó
hatóságok véleményének, valamint az OÉT Munkavédelmi Bizottsága javaslatának figyelembevételével a szociális és munkaügyi miniszter a benyújtás határidejét követõ
60 napon belül dönt.
– A döntésrõl a pályázók levélben értesülnek, a pályázat eredményét az OMMF a hivatalos lapjában közzéteszi.
2. A támogatás célja, keretösszege
– A pályázatra fordítható keretösszeg (2006. I–II. félévi) 286 millió Ft, amelybõl kamatmentesen visszatérítendõ, vagy vissza nem térítendõ támogatásként is adható.
– A támogatás felhasználható különösen a munkaeszközök és védõeszközök, technológiák munkavédelmi célú
kutatására, fejlesztésére, a foglalkozási veszélyek és ártalmak megelõzését szolgáló tájékoztatásra, ismeretterjesztésre, képzésre, valamint a korszerû munkavédelem elõírásainak való megfelelésre a vállalkozások és a munkavédelemben érintett társadalmi szervezetek ez irányú felkészítésére.
– Elõnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek
besorolhatóak a II/2. pontban felsorolt kiemelt témakörök
valamelyikébe.
3. Általános támogatási feltételek
– Támogatást belföldi székhelyû jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ társaság, egyéni vállalkozó vagy költségvetési szerv kaphat.
– Jelen pályázati felhívás alapján elnyert (vállalkozásoknak nyújtott) támogatás csekély összegû támogatásnak
minõsül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az Európai
Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet tartal-
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mazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely
forrásból, csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt
támogatás támogatástartalma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedõ vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehetõ igénybe mezõgazdasági, illetve halászati termékek elõállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül
kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk
helyett hazai áru használatától függõ támogatások esetében. A kedvezményezettnek a támogatást nyújtó kérésére
nyilatkoznia kell arról, hogy a szerzõdés megkötését megelõzõ három évben mekkora összegû csekély összegû támogatásban részesült.
– A támogatás csak eseti lehet, nem nyújtható folyamatosan és nem szolgálhatja a pályázó alapvetõ gazdasági
mûködésének fenntartását.
– Nem támogatható az olyan pályázat, amely olyan
alapvetõ (minimális) munkavédelmi követelmények megvalósításának támogatását igényli, amelyek teljesítésére a
pályázó a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározottak alapján egyébként is köteles.
– Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akit a
pályázat benyújtása elõtti két évben a munkavédelmi jogszabályok (például a munkavédelemrõl szóló 1993. évi
XCIII. törvény) megsértése miatt jogerõsen legalább
300 000 forint munkavédelmi bírság megfizetésére köteleztek.
– A pályázaton felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt álló, illetve köztartozással bíró gazdálkodó szervezet nem vehet részt.
– A saját és egyéb források, valamint az igényelt támogatás együttesen fedezetet kell hogy teremtsenek a pályázati cél megvalósulására.
– A támogatás olyan pályamûre nyújtható (legyen az
technikai vagy módszert kidolgozó), amelynek megvalósítása a benyújtás idõpontjában még nem kezdõdött meg.
– Az odaítélt támogatás rendeltetésének megfelelõen,
megállapodás szerinti ütemezésben használható fel, átütemezésére csak elháríthatatlan ok alapján kerülhet sor.
A kedvezményezettel az OMMF szerzõdést köt a támogatás felhasználására. E szerzõdés tartalmazza a támogatás
felhasználásával, annak ellenõrzésével és folyósításával
kapcsolatos feltételeket, a szerzõdés megszegésének következményeit (pl. a támogatás visszavonása).

II. Részletes feltételek és bírálati szempontok
1. A támogatás mértéke
– A támogatás mértéke a megvalósítás teljes költségeit
is fedezheti.
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A megvalósítási terv szerint nyereséget hozó pályázathoz kizárólag visszatérítendõ támogatás nyújtható, a megvalósítás költségeinek 70%-áig.
– A támogatásból konferencia, tájékoztató elõadás
szervezésekor nem finanszírozható a szállás, étkezés, a
résztvevõk utazási költsége, azonban támogatás kérhetõ az
elõadás megfelelõ körülményeinek megteremtésére (például elõadóterem bérlete), illetve a meghívott elõadók
tiszteletdíjára, valamint a résztvevõk számára készített írásos tájékoztatóra.
2. Kiemelten támogatható célok
– A munkavédelmi szakemberek emelt szintû továbbképzése, különös tekintettel a munkaegészségügy integrációjára és a jelentõs mértékben módosult jogi szabályozásra. A feladat ellátásának érdekében oktatási, képzési
programok szervezése. A további rendszeres továbbképzéseket megalapozó tematika és továbbképzési rendszer
kidolgozása.
– A Munkavédelem Országos Programjához kapcsolódva a bejelentendõ foglalkozási betegségekkel kapcsolatos változásokból adódóan a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatok, a munkáltatók, munkavállalók részletes tájékoztatása az új feladatokról.
– A nyilvánosság szerepének erõsítése a munkavédelem területén. A munkavédelem és a média kapcsolatában
rejlõ megoldási lehetõségek végrehajtható kidolgozása,
ideértve egy akcióprogram megfogalmazását is, amely a
munkavédelem országos ismertségét javítaná, megteremtené a közgondolkodásban a munkavédelem arculatát, kiemelné értékeit. A feladat végrehajtásába be kell vonni az
érintett hatóságokat és érdekképviseleteket.
– Egészségügyi, szociális létesítményekben – különös
tekintettel a mozgáskorlátozottak, fogyatékosok és az
idõskorúak ellátása és kezelése során – a betegmozgatás
kockázati tényezõinek, valamint az ápoló személyzetet érõ
fertõzésveszély kockázati tényezõinek csökkentése.
– Az Európai Unió 2007. évi munkavédelmi akcióprogramja hazai megvalósításának támogatása, beleértve
az „Európai munkavédelmi hetet”, a váz- és izomrendszeri
megbetegedések középpontba állításával.
– A fokozott kockázati csoportokkal kapcsolatos oktató, képzõ elõadások, tanfolyamok, rendezvények szervezése, ismeretterjesztõ filmek készítése, munkavédelmi jellegû kutatások végzése.
– A munkavédelmi képviselõk és paritásos testületek
részére módszertani anyagok készítése munkájuk segítésére.
– A különös munkabiztonsági és egészségügyi kockázatoknak kitett (pl. építõipari, erdészeti, mezõgazdasági,
bányászati) munkavállalók egészségügyi alkalmassági és
szakmai felkészültségi követelményeinek kutatás alapján
történõ meghatározása és a munkabalesetek megelõzését,
a kockázatok mérséklését szolgáló javaslat kidolgozása.
– Az Európai Unió új vegyi anyag rendeletének
(REACH) végrehajtását segítõ tanfolyamok szervezése,
tájékoztató kiadványok készítése.
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– A munkáltatók munkavédelmi feladatainak hatékonyságát segítõ minõségirányítási rendszer bevezetése.
3. A pályázat tartalmi követelményei
– A pályázatokat a felhívásban megadott határidõig
– a melléklet szerinti, kitöltött adatlappal együtt kell
benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell
a) a pályázónak a cégnyilvántartásba vételt igazoló okiratát, továbbá az esetleges hatósági engedélyek három hónapnál nem régebbi, hiteles másolatát;
b) a pályázónak és vezetõinek, tulajdonosainak, tulajdonosi szerkezetének rövid bemutatását, fõbb gazdálkodási adatait;
c) fejlesztési célú támogatás igénylése esetén a pályázónak tárgyévre és a tárgyévet követõ évre vonatkozó üzleti tervét;
d) a pályázat tárgyát képezõ, támogatandó cél bemutatását, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, tételes költségvetését, saját forrás szükségessége esetén a saját
forrás rendelkezésre állásának formáját és összegét,
amennyiben a pályázati cél szakanyag elkészítése, kiadása
(például tájékoztató füzet, videó film, CD), akkor a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a kiadványhoz való hozzáférés és a terjesztés módját;
e) a megpályázott támogatás összegére vonatkozó
igényt;
f) költségvetési szerv esetén a felügyeleti szervnek a
pályázaton való részvételt jóváhagyó nyilatkozatát;
g) a pályázati felhívásban megjelölt, a pályázat elbírálásához feltétlenül szükséges egyéb adatot vagy dokumentumot (rajzot, fényképet stb.).
4. Bírálat
A bírálók szakmailag megalapozott, újszerû, valamint a
megelõzést szolgáló megoldást tartalmazó pályázatok között a bírálat során az alábbi szempontokat veszik figyelembe, illetve elõnyben részesítik:
– A pályázati feltételrendszernek megfelelõen elkészített pályázatot.
– A megelõzést elõsegítõ, ingyenes ismeretterjesztésre
szánt anyagoknál az egységnyi kiadványra jutó kedvezõ
költséget.
– Tájékoztató elõadás, konferencia rendezéséhez a rendezvény hatókörének nagyságát.
– A munkavédelem országos ismertségét javító programhoz magas minõségi színvonalú, igényes kivitelezésû
marketing eszköz megvalósítását.
– A költségvetés kidolgozásának részletességét, költséghatékony megvalósítás tervezését.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhetõ az
OMMF Jogi, Igazgatási és Koordinációs Fõosztály telefonszámán (346-9549, 346-9485 és 346-9481).
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Fõfelügyelõség
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Melléklet
ADATLAP
a munkavédelmi jellegû bírság felhasználására benyújtott pályázathoz
az 5/2002. (XI. 12.) FMM rendelet alkalmazásában
1. A pályázó megnevezése:
címe, székhelye: ............................................................................................................................................................
cégjegyzékszáma, egyéni vállalkozó regisztrációs száma vagy egyéb nyilvántartásba vételi száma:...........................
statisztikai számjele: .....................................................................................................................................................
bankszámlájának száma: ...............................................................................................................................................
felelõs ügyintézõjének neve:..........................................................................................................................................
telefon- és faxszáma; e-mailje:.......................................................................................................................................
2. A pályázati program címe, a pályázati cél megnevezése:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3. A támogatás finanszírozása
A pályázati ajánlat teljes költsége:

........................... E Ft

Saját forrás:

........................... E Ft

Egyéb forrás:

........................... E Ft

Igényelt támogatás:

........................... E Ft

Ebbõl:
kamatmentesen visszatérítendõ

........................... E Ft

vissza nem térítendõ

........................... E Ft

4. Az igényelt támogatás formája, az igénybevétel ütemezése, visszatérítendõ támogatás esetén a visszafizetés
ütemezése és garanciái:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
5.* A pályázó eddigi tevékenységének rövid ismertetése, tulajdonosi, gazdálkodási és foglalkoztatási adatai, pénzügyi
helyzetének rövid összefoglalása, valamint nyilatkozata az alábbiakról:
– felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt nem áll és nincs köztartozása;
– a megjelölt pályázati célra mikor és hol nyújtott be eredményesen pályázatot;
– a pályázati cél keretein belül visszaigényelhetõ általános forgalmi adó összege, amivel a támogatást csökkentett
összegben veszi igénybe;
– annak tudomásulvétele, hogy a támogatásról szerzõdésben kell megállapodni (9. §), a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya és a támogatás összege nyilvánosságra hozható;
– nyilatkozat arról, hogy szállítási ágazatban tevékenységet nem folytat és a támogatást nem fordítja exporthoz
közvetlenül kapcsolódó tevékenységre.
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6. Nyilatkozat a kizáró körülményekrõl [5. § (1) bekezdés]:**
a) Rendelkezik-e hatósági engedéllyel azon tevékenység megkezdéséhez vagy végzéséhez, amelyre a pályázatát benyújtotta?
b) Áll-e felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt?
c) Megállapította-e a támogatást nyújtó szerv Önnel szemben, hogy a pályázat benyújtását megelõzõ öt
naptári éven belül költségvetésbõl juttatott bármely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette?
d) Fennáll-e lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó, nem vitatott vagy jogerõs bírósági ítélettel megállapított adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság fizetési halasztást
vagy részletfizetést engedélyezett)?
e) Kötelezték-e a pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül jogerõsen legalább 300 000 Ft
összegû munkavédelmi bírság megfizetésére?
f) Az elbírálást megelõzõ 5 éven belül volt-e olyan pályázat útján elnyert támogatása, amelyet szerzõdésszegés miatt (11. §) visszavontak?
7. A pályázatban ajánlott program lebonyolítása:
– a program kezdési idõpontja:
...........................
– a befejezés idõpontja:
...........................
..........................., .......... év ................................ hónap .......... nap
P. H.
...........................................................
cégszerû aláírás

* Az 5. pont tekintetében a pályázó külön íven csatolja az adatlaphoz kért tájékoztatást, nyilatkozatot.
** ,,igen” válasznál a -be írjon 1-est, „nem” válasznál a -be írjon 2-est.

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – az alábbi
elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
514459D
059809D
190568D
708103D
832737B
234239D
697016B
920537A
879741F
928747B
770039B
781071E
465101E
288355G
328204C
264051E
445691E
892037C
718732B
616624D
021268D
735112E
254371E
020368E
370906G
829278D
649704B
710621D
970800A
606283B
016902G
214753E
328201D
208253D
262286B
000305C
030024C
567479E
685066D
243240G
505126B
847824F
056865B
965397B
790476F
936590F
243441G
926081D
981817E
024129E
879313B
314254D
773838E
591071E
223548F
868546C
490637F
295374A
227618B
627086B
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853457E
576164B
349059B
643597E
117568G
199088E
266686F
386568F
864297A
190764G
221323A
689502G
873425C
522734F
487132G
632553D
088331G
931146A
958947E
434788F
812323F
184733B
431397C
580670D
661126A
239118E
144512C
653033D
793307D
153044C
612160D
827655E
876216B
774955E
611291C
584254D
534974D

478016F
981026B
346366A
307530E
550694A
792949C
347662D
013333C
458720D
856417D
972127C
650857C
276399D
476781C
265225G
044265B
153702A
468806E
505343A
156881C
819944A
784650D
449235E
313564E
921236F
644416B
951900C
915066F
539991A
426512D
417474F
134443B
627891D
780198B
948091E
603286B
486675A

777196C
066940E
962646D
561811B
977636B
572323E
778273C
072845D
263165F
111204G
832536C
018070B
562575D
165248D
595676E
207028D
080645B
733799F
138622F
125703F
571063E
013195E
019594B
753987D
655512D
295865D
427330G
319758D
652811A
348501D
066522G
829862E
830054F
828113B
879283A
289004A
397652C
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731302E
302991E
990039D
462608F
555080F
435090F
894090B
263268B
930687E
498879D
095341D
346648D
542085B
693018A
021925E
358561C
130088D
275452B
252177A
175135B
440821A
139100A
881392C
253073A
508105F
182787C
060240B
451379E
577892B
375021E
727713E
585578C
144560F
960521B
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