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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi CXXXIII.
törvény
a fõvárosi önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok közötti forrásmegosztásról*
Az Országgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 64. §
(6) bekezdésében foglaltak alapján a fõvárosi és a kerületi
önkormányzatok közötti forrásmegosztás normatív módszereinek szabályozására a következõ törvényt alkotja:
1. § A törvény hatálya a fõvárosi önkormányzatra és a
kerületi önkormányzatokra terjed ki.
2. § A Fõvárosi Közgyûlésnek az Ötv. 64. § (4) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott, a fõvárosi önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ bevételek
megosztásáról szóló rendeletét az e törvényben foglaltak
szerint kell megalkotnia.
3. § E törvény alkalmazásában:
a) Tárgyév: azon gazdasági év, amelyhez tartozó megosztandó bevételeknek a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti megosztását a forrásmegosztás határozza meg.
b) Bázisév: a tárgyévet kettõvel megelõzõ év.
c) Központi hozzájárulás: A nem lakosságszám alapján
járó központi normatív hozzájárulások és az azokhoz kapcsolódó kiegészítõ támogatások, a bázisévi önkormányzati
költségvetési beszámoló érintett ûrlapjainak adatai.
d) Normatív részesedési arány: A bázisévi zárszámadási törvényben a fõvárosi kerületi önkormányzatokat
együttesen és a fõvárosi önkormányzatot megilletõ központi hozzájárulás egymás közti aránya százalékban kifejezve.
4. § (1) A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ bevételek körét az Ötv.
64. § (4) bekezdése határozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek nagyságának
meghatározása a tárgyidõszakra vonatkozó – a kerületekkel egyeztetett – fõvárosi költségvetési koncepcióban szereplõ tervszámok alapján történik.

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.
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5. § (1) A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat a 4. § (1) bekezdés szerint osztottan megilletõ bevételekbõl – a személyi jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt elvont összeg tárgyévet megelõzõ évben
visszaigényelhetõ részét is – a fõvárosi önkormányzatot
47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés illeti meg.
(2) A normatív részesedési arány 5%-ot meghaladó változása esetén az (1) bekezdésben meghatározott forrásmegosztási részesedést a normatív részesedési arányváltozás 60%-ának megfelelõ mértékben korrigálni kell.
6. § (1) A kerületi önkormányzatokat megilletõ részesedés felosztásakor a bázisévi önkormányzati költségvetési
beszámolók azon mûködési kiadásaiból, amelyekhez a
központi költségvetés normatív hozzájárulást nyújt, le kell
vonni a központi hozzájárulást, és a különbséget a központi hozzájárulások arányában kell megosztani az önkormányzatok között.
(2) Az (1) bekezdés szerint számított felosztandó forráson felüli rész 40%-át a bázisév végi állandó népesség,
15%-át a belterületi földterület, 15%-át a belterületi földterületre számított népsûrûség, 15%-át a 2005. végén az
önkormányzati tulajdonban lévõ félkomfortos, komfortnélküli és szükséglakások együttes alapterülete és 15%-át
az önkormányzat területén iparosított technológiával épült
lakások darabszáma arányában kell megosztani az önkormányzatok között.
(3) Az állandó népesség (2) bekezdés szerinti súlya
évente 2 százalékponttal növekszik, a lakás alapterületé és
az iparosított technológiával épült lakások darabszámáé
pedig 1-1 százalékponttal csökken.
(4) Az egyes kerületi önkormányzatoknak az (1)–(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya a megosztott
forrásokból a tárgyévet megelõzõ év forrásmegosztásához
képest maximum 5%-kal nõhet, illetve csökkenhet. A
módszer alkalmazása miatt bekövetkezõ eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését
növelik vagy csökkentik. A részesedési arány elmozdulásának meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni a
költségvetési szervek intézményfenntartói jogának átadására visszavezethetõ változásokat.
7. § (1) Az e törvény szerinti forrásmegosztás elvégzéséhez szükséges, a kerületi önkormányzati költségvetési
beszámolókban szereplõ adatokat a fõvárosi önkormányzat feldolgozza és kiküldi az önkormányzatoknak ellenõrzés céljából a tárgyévet megelõzõ év október 31. napjáig.
A kerületi önkormányzatok az adatellenõrzésnek a tárgyévet megelõzõ év november 15. napjáig tesznek eleget.
(2) A fõvárosi önkormányzat a tárgyévre vonatkozó
rendelettervezetét a kerületi önkormányzatok részére véleményezés céljából január 15-ig küldi meg, a Fõvárosi Közgyûlés rendeletét február 15-ig alkotja meg.

13660

MAGYAR KÖZLÖNY

(3) A megosztott forrásokból az egyes kerületi önkormányzatokat havonta, a tárgyhót követõ hónap 10. napjáig
illeti meg a tárgyhónapban befolyt ezen források 5. § és
6. § szerint számított hányada.
(4) A tárgyévi forrásmegosztási rendelet kihirdetéséig a
megelõzõ évi rendeletben meghatározott hányadok alapján kell a forrásokat megosztani, amelyet az elfogadott forrásmegosztási rendeletben szabályozott módon visszamenõleg korrigálni kell.
8. § (1) A fõvárosi önkormányzat tárgyévre vonatkozó
forrásmegosztási rendeletét az Állami Számvevõszék felülvizsgálja. Az Állami Számvevõszék az adatok megalapozottságának és az ennek alapjául szolgáló számítások
helyességének vizsgálatába könyvvizsgálót vonhat be. A
könyvvizsgáló nem lehet azonos az Ötv. 92/A. §-ában
meghatározott feladatra megbízott könyvvizsgálóval.
(2) Amennyiben a felülvizsgálat megállapítja, hogy a
forrásmegosztás során alkalmazott adatok, vagy a számítások helytelensége miatt a fõvárosi önkormányzat vagy valamely kerületi önkormányzat jogosulatlan forráshoz jutott, vagy a jogszerûen járó forrásnál alacsonyabb összegben részesült, ezt az összeget a hiba feltárását követõ év
forrásmegosztásánál kell figyelembe venni.

Záró rendelkezések
9. § (1) E törvény kihirdetését követõen a fõvárosi önkormányzat 5 munkanapon belül megküldi a kerületi önkormányzatoknak a 2007. évi forrásmegosztás elvégzéséhez szükséges, a kerületi önkormányzati költségvetési beszámolókban szereplõ fõvárosi önkormányzat által kigyûjtött adatokat ellenõrzés céljából, melyet a kerületi önkormányzatok az ellenõrzést követõen 5 munkanapon belül visszaküldenek.
(2) A törvény 6. § (4) és 7. § (4) bekezdése szerinti elõzõ
évi forrásmegosztásnál 2007-ben a 2006. évi eredeti forrásmegosztást kell figyelembe venni.
(3) A törvény 5. § (2) bekezdését, valamint 6. § (3) bekezdését elsõ alkalommal a 2008. évi forrásmegosztásnál
kell alkalmazni.
(4) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel
egyidejûleg hatályát veszti a fõvárosi önkormányzat és a
kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
2003. évi CXIV. törvény.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi CXXXIV.
törvény
a Szülõföld Alapról szóló
2005. évi II. törvény módosításáról*
1. § A Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény
(a továbbiakban: Szatv.) 4. § (4) bekezdésének a helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A meghatározott céllal juttatott vagy feltételhez kötött befizetések, adományok elfogadásáról a miniszter
dönt.”
2. § Az Szatv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„5. § (1) Az Alap tevékenységét a Regionális Egyeztetõ
Fórum (a továbbiakban: Egyeztetõ Fórum) elvi iránymutatása és ajánlásai alapján végzi. Az Egyeztetõ Fórum elnöke a miniszterelnök, tagjait a miniszterelnök kéri fel a központi államigazgatási szervek állami vezetõi és vezetõi
megbízatású köztisztviselõi, illetve a szomszédos államokban élõ magyar közösségek választott vezetõi, képviselõi közül. Az Egyeztetõ Fórum évente legalább egy alkalommal ülésezik.
(2) Az Egyeztetõ Fórum térségenként és közösségenként ajánlásokat fogalmaz meg az Alapból nyújtható támogatások céljaira és prioritásaira.”
3. § Az Szatv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„6. § (1) A Kollégiumok az Alap támogatási célok alapján megszervezett szakmai döntéshozó testületei. A Kollégiumok döntései a miniszter jóváhagyásával válnak érvényessé.
(2) A hét-, kilenc- vagy tizenegytagú Kollégiumokat – a
támogatási célokra figyelemmel – a miniszter hozza létre
és szünteti meg. A Kollégiumok tagjait, valamint a tagok
közül a Kollégium elnökét a miniszter nevezi ki.
(3) A Kollégiumok a tevékenységüket az Egyeztetõ Fórum ajánlásai és a támogatási célok figyelembevételével, a
szakmai szempontok érvényre juttatásával végzik, munkájuk során az Egyeztetõ Fórum, illetve az Alap kezelõ szervezete részérõl nem utasíthatóak.
(4) A Kollégiumok tagjainak megbízatása négy évre
szól.
(5) Nem lehet a Kollégium tagja
a) politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet
folytató szervezet tisztségviselõje;
b) az Egyeztetõ Fórum tagja vagy annak közeli hozzátartozója;
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 18-i ülésnapján fogadta el.
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c) az Alap kezelõ szervezetének vezetõje, továbbá az a
személy, aki a kezelõ szervezettel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
d) az Alapból támogatásban részesülõ természetes személy, illetve támogatott szervezet képviselõje.”
4. § Az Szatv. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„7. § (1) A Kollégium tagjának megbízatása megszûnik
a) a megbízatás idõtartamának lejártával,
b) ha az összeférhetetlenségi okot annak felmerülésétõl
30 napon belül nem szünteti meg,
c) ha megbízatását 90 napon túl nem képes ellátni,
d) a megbízatásról történõ lemondással,
e) halálával,
f) az adott Kollégium megszûnésével.
(2) A Kollégium elnökének megbízatása megszûnik
a) kollégiumi tagságának megszûnésével,
b) e megbízatásáról történõ lemondásával.
(3) A Kollégium elnöke és tagja a megbízatásáról a miniszterhez intézett írásbeli bejelentéssel mondhat le. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.”
5. § Az Szatv. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„9. § (1) Az Alapból megítélt támogatások folyósításával, felhasználásának ellenõrzésével és nyilvántartásával
összefüggõ, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 54/A. §-a szerinti feladatokat a Kormány által kijelölt kezelõ szervezet látja el.
(2) A kezelõ szervezet vezetõje, illetve a szervezettel
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személy nem lehet
a) politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet
folytató szervezet tisztségviselõje;
b) az Egyeztetõ Fórum tagja vagy annak közeli hozzátartozója;
c) a Kollégium elnöke, tagja, illetve azok közeli hozzátartozója;
d) az Alapból támogatásban részesülõ természetes személy, illetve támogatott szervezet képviselõje.”
6. § Az Szatv. 12. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés új
d) ponttal egészül ki:
[(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„c) az Alappal való rendelkezésre, az Egyeztetõ Fórum
és a Kollégiumok feladataira és mûködésére, az Alap kezelõ szervezetének mûködésére és felügyeletére, valamint az
Alapból nyújtott támogatások nyilvántartására vonatkozó
részletes szabályokat, továbbá
d) az Alapból az Alap mûködésére fordítható kiadások
mértékét”
[rendeletben határozza meg.]
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7. § (1) A határon túli magyarságot érintõ gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítását és a támogatásközvetítési feladatok ellátásának összehangolását e törvény hatálybalépésétõl kezdõdõen a Miniszterelnöki Hivatal többségi tulajdonosi részesedésével
mûködõ Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörû Részvénytársaság végzi.
(2) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
95. §-ának rendelkezései szerint – biztosítsa a Miniszterelnöki Hivatal számára a többségi tulajdonosi részesedés
megszerzését a 100%-ban a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
tulajdonában lévõ, magyarországi vállalkozások határon
túli beruházását, vállalatalapítását, vállalatfelvásárlását
elõsegítõ Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörû
Részvénytársaságban (székhelye: 1065 Budapest, Nagymezõ u. 46–48.).
8. § A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a 2007.
évi költségvetési törvényben a határon túli magyarok támogatására meghatározott fejezeti kezelésû elõirányzatokból az Alap javára átcsoportosítson.
9. § Az Szatv. alapján 2005-ben létrehozott Tanács és
Kollégiumok elnökeinek és tagjainak megbízatása e törvény hatálybalépésével egyidejûleg megszûnik. A Kollégiumok új elnökét és tagjait – e törvény 3. §-ában, valamint 5. §-ában foglalt módosításokra is figyelemmel – a
törvény hatálybalépését követõ 15 napon belül kell kinevezni.
10. § (1) E törvény a kihirdetését követõ 5. napon lép
hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szatv.
1. § (2) bekezdés a) pontjában a „Szerbia és Montenegróban” szövegrész helyébe a „Szerbia Köztársaságban” szöveg, 4. § (1) bekezdésében az „a külügyminiszter” helyébe
az „a nemzetpolitikáért felelõs miniszter” szövegrész, a
8. §-ában az „A Tanács és a” szövegrész helyébe az „Az
Egyeztetõ Fórum és a” szövegrész, a 10. § (4) bekezdésében az „a Tanács (Kollégiumok)” szövegrész helyébe az
„az Egyeztetõ Fórum, valamint a Kollégiumok” szöveg, a
11. § (1) bekezdésében az „A Tanács” szövegrész helyébe
az „Az Egyeztetõ Fórum” szöveg, az „általában nyilvánosak” szövegrész helyébe a „nyilvánosak, az Egyeztetõ Fórum és a Kollégium zárt ülés tartását is elhatározhatja”,
11. § (2) bekezdésében az „a Tanács” szövegrészek helyébe az „az Egyeztetõ Fórum” szöveg lép.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szatv.
3. § d) pontja, 4. § (6) bekezdésének második mondata, a
12. § (2) bekezdése, valamint (4)–(5) bekezdése, a Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról
szóló 2005. évi XVI. törvény 2. § (3) bekezdése és 4–6. §-a
hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi CXXXV.
törvény
a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény módosításáról*
1. § A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a következõ 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B. § (1) Az általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyi önkormányzat jogosult a közbeszerzéseket
összevontan, helyben központosítva lefolytatni.
(2) A helyben központosított közbeszerzési eljárásokra
e törvény szabályait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot, amelyben
a) kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetet;
b) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségvetési szervek körét, az eljáráshoz való csatlakozás lehetõségét;
c) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások körét;
d) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, és a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttmûködésének
szabályait, különösen a felek adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatszolgáltatás és az adatkezelés módját;
e) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére fizetendõ, kizárólag a helyben
központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket
fedezõ díj számításának és megfizetésének módját, valamint az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek az önkormányzat felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét.”
2. § A Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[E fejezet alkalmazásában ajánlatkérõk]
„d) a helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása, a helyi
önkormányzat által a helyben központosított közbeszerzés
keretében ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, a helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi
kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, a területfejlesztési önkormányzati társulás, a megyei területfejlesztési
tanács, a térségi fejlesztési tanács, a regionális fejlesztési
tanács;”
3. § A Kbt. 63. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés számozása (7) és (8) bekezdésre változik:
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 21-i ülésnapján fogadta el.
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„(6) A hatósági igazolásban meg kell jelölni, hogy azt
„közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára” állították ki, a közbeszerzési eljárás ajánlatkérõjének, tárgyának megjelölése nélkül.”
4. § A Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az eredményhirdetés során az ajánlatkérõ köteles
ismertetni a 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben
foglalt adatokat. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levõ ajánlattevõknek át kell adni, a távollevõ
ajánlattevõknek pedig az eredményhirdetés napján, az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul telefaxon
vagy elektronikus úton meg kell küldeni. Ha az ajánlattevõ
nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való
elérhetõségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton kell feladni.”
5. § A Kbt. 118. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A részvételi szakasz eredményhirdetése során az
ajánlatkérõ köteles ismertetni a 116. § (2) bekezdése szerinti összegezésben foglalt adatokat. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levõ jelentkezõknek át
kell adni, a távollevõ jelentkezõknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követõen haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni.
Ha a részvételre jelentkezõ nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetõségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton
kell feladni.”
6. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen megkezdett [Kbt. 35. §-ának (2) bekezdése] közbeszerzésekre,
közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzõdésekre,
tervpályázati eljárásokra, és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra, illetõleg kérelmezett békéltetési eljárásokra kell alkalmazni.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kbt.
70. §-ának (2) bekezdésében, valamint 71. §-ának (3) bekezdésében a „63. § (1)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe „63. § (1)–(7) bekezdése” szövegrész, a 88. §-a (1) bekezdésének g) pontjában a „[86. § (3) bekezdése]” szövegrész helyébe a „[86. § (4) bekezdése]” szövegrész, a
104. §-ának (2) bekezdésében, valamint 105. §-ának (3)
bekezdésében „63. § (1)–(6) bekezdése” szövegrész helyébe „63. § (1)–(7) bekezdése” szövegrész, a 133. §-ának
(2) bekezdésében a „a 60. § (3) bekezdésében” szövegrész
helyébe „a 60. § (5) bekezdésében”, 147. §-ának (1) bekezdésében a „kivéve a (2) és a (4) bekezdésben” szövegrész
helyébe a „kivéve a (2) és az (5) bekezdésben” szövegrész,
a 148. §-ának (2) bekezdésében a „147. § (4) bekezdése”
szövegrész helyébe a „147. § (5) bekezdése” szövegrész, a
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151. §-a (9) bekezdésének második mondatában a ,,90. §
(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „90. § (2)–(4) bekezdése” szövegrész, a 296. §-ának j) pontjában a „243. § (2)
bekezdése” szövegrész helyébe a „243. § b) pontja” szövegrész, a 296. §-ának k) pontjában a „243. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „243. § c) pontjában” szövegrész lép.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Kbt. 11. §-ának (5) bekezdésében a „külön jogszabály szerint” szövegrész, a 102. §-ának (6) bekezdése, a
257. §-a (2) bekezdésének b) pontja, a 285. §-ának (1) bekezdésében és 286. §-ának (1) bekezdésében a „ , a 284. §
(4) bekezdése pedig alkalmazható” szövegrész, a
249. §-ának (1) bekezdésében és 278. §-ának (1) bekezdésében az „ , illetõleg elektronikus változatában” szövegrész, valamint a 379. §-a (1) bekezdésének j) pontjában az
„ , illetõleg elektronikus változatának” szövegrész.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

A Kormány rendeletei
A Kormány
355/2006. (XII. 27.) Korm.
rendelete
a Szülõföld Alapról szóló
2005. évi II. törvény végrehajtásáról
A Kormány a Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény (a továbbiakban: Szatv.) 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szülõföld Alap (a továbbiakban: Alap) mûködése részletes szabályainak megállapítása
érdekében a következõket rendeli el:
I.
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(3) A szomszédos országokbeli tagokat a jelen rendelet
1. számú mellékletében felsorolt, a Szatv. hatálya alá tartozó szomszédos államokban élõ magyar közösségek által
létrehozott szervezetek jelölik. A jelölést a szervezetek a
nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkárnak juttatják el,
aki az (1) bekezdésben meghatározott úton tesz javaslatot
a tagok felkérésére a miniszterelnöknek. A nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár minden év december 15-éig
felülvizsgálja a mellékletben szereplõ felsorolást és szükség esetén – a miniszter útján – javaslatot tesz annak módosítására.
2. §
(1) Az Egyeztetõ Fórum a miniszterelnök által összehívott elsõ ülésén alakul meg.
(2) Az Egyeztetõ Fórum szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az üléseket a miniszterelnök, legalább az ülés elõtt tizenöt nappal, a napirend megjelölésével írásban hívja össze.
(3) Az Egyeztetõ Fórum ülései nyilvánosak. Az Egyeztetõ
Fórum, bármely tagjának indítványára kétharmados szavazati többséggel zárt ülésrõl vagy a napirend zárt tárgyalásáról
határozhat, ha a személyiségi jogok védelme, illetve adatvédelmi szempont azt szükségessé teszi, vagy azt az Egyeztetõ
Fórum méltányolható okok alapján indokoltnak tartja.
(4) Az Egyeztetõ Fórum az ügyrendjében tanácskozási
joggal rendelkezõ állandó meghívottakat is megjelölhet.
Az Egyeztetõ Fórum ülésén egyedi esetben bármely tag indítványára, a tagok többségének támogatása mellett, szakértõ is részt vehet tanácskozási joggal.
(5) Az Egyeztetõ Fórum ülésén az ügyrendben megállapított rend szerint helyettesítésnek van helye.
(6) Az Egyeztetõ Fórum határozatképes, ha a tagok
többsége jelen van, határozatait a jelenlévõ tagok többségének egybehangzó szavazatával hozza.
(7) Ha az Egyeztetõ Fórum nem határozatképes, a miniszterelnök a következõ ülést tizenöt napon belülre összehívja.

AZ ALAP SZERVEZETE

3. §

A Regionális Egyeztetõ Fórum

Az Egyeztetõ Fórum évente állást foglal a következõ év
vonatkozásában a Szatv. 10. § (1) bekezdése szerint a nyilvános és a nem nyilvános pályázat útján elnyerhetõ támogatásrész konkrét mértékérõl, valamint az egységes támogatási elvekrõl. Az egységes támogatási elvek az adott
évre vonatkozó támogatási célokkal és prioritásokkal nem
lehetnek ellentétesek.

1. §
(1) A Regionális Egyeztetõ Fórum (a továbbiakban:
Egyeztetõ Fórum) tagjait a miniszterelnök a Miniszterelnöki Hivatal külkapcsolatokért és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkárának (a továbbiakban: nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár) a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján tett javaslata alapján kéri fel.
(2) Az Egyeztetõ Fórumba a magyarországi és a szomszédos országokbeli tagok egyenlõ számban kerülnek felkérésére.

4. §
(1) Az Egyeztetõ Fórum – a Szatv. rendelkezéseinek keretei között, a jelen rendeletben foglaltakra figyelemmel –
ügyrendjét maga állapítja meg.
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(2) Az ügyrend szövegére a miniszterelnök tesz javaslatot. Az Egyeztetõ Fórum az ügyrendjét, illetve annak módosítását a tagok legalább kétharmadának az egyetértésével fogadja el.
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sõbb a megelõzõ év december 15-éig – határon túli közösségenkénti bontásban az Alap honlapján közzé kell tenni.

6. §
5. §
(1) Az Egyeztetõ Fórum szomszédos országokbeli tagjai
térségenként és közösségenként évente tesznek elõzetes javaslatot az Alapból nyújtható támogatások céljaira és prioritásaira, valamint a nem nyilvános pályázat útján elnyerhetõ
támogatásokra vonatkozó egységes támogatási elvekre.
(2) A nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár minden évben augusztus 31-ig felhívja az (1) bekezdés szerinti elõzetes
javaslat megtételére az Egyeztetõ Fórum szomszédos országokbeli tagjait, akik minden év október 1-jéig teszik meg javaslatukat a következõ évre szóló célokra és prioritásokra.
(3) A (2) bekezdés szerint beérkezett elõzetes javaslatokból a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár minden
év november 1-jéig összeállítja a soron következõ év támogatási céljaira és prioritásaira, valamint a nem nyilvános pályázat útján elnyerhetõ támogatásokra vonatkozó
egységes támogatási elvekre vonatkozó javaslatot, amelyet – a miniszter egyetértésének beszerzését követõen –
megküld a miniszterelnöknek, aki a javaslatokat az Egyeztetõ Fórum elé terjeszti.
(4) Ha valamely szomszédos országbeli magyar közösség vonatkozásában a támogatások céljaira és prioritásaira, valamint a nem nyilvános pályázat útján elnyerhetõ támogatásokra vonatkozó egységes támogatási elvekre a
nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkárhoz október
1-jéig nem érkezik javaslat vagy több eltérõ javaslat érkezik, akkor – a miniszterelnök és a miniszter egyidejû értesítése mellett, a (3) bekezdésben meghatározott eljárási
szabályok szerint –
a) javaslat hiányában az elõzõ évek támogatási céljaira,
valamint a folyamatban lévõ pályázatokra figyelemmel saját hatáskörben tesz javaslatot az Egyeztetõ Fórumnak a
támogatási célokra és prioritásokra, valamint a nem nyilvános pályázat útján elnyerhetõ támogatásokra vonatkozó
egységes támogatási elvekre, illetve
b) az eltérõ javaslatokat az Egyeztetõ Fórum részére
döntésre elõkészíti.
(5) Az Egyeztetõ Fórum a soron következõ évre vonatkozó támogatási célokról és prioritásokról, valamint a nem
nyilvános pályázat útján elnyerhetõ támogatásokra vonatkozó egységes támogatási elvekrõl legkésõbb a megelõzõ
év december 1-jéig határoz.
(6) A támogatási célok és prioritások elfogadásáig a pályázatok kiírásáról és azok elbírálásáról nem lehet határozni.
(7) A támogatási célokat és prioritásokat, valamint a
nem nyilvános pályázat útján elnyerhetõ támogatásokra
vonatkozó egységes támogatási elvekre évente – legké-

Az Egyeztetõ Fórum állást foglalhat a tekintetben, hogy
egy adott évben valamely szomszédos országbeli magyar közösség esetében, figyelembe véve az ott élõ magyarság gazdasági és kulturális helyzetét, körülményeit és lehetõségeit,
kedvezményes elbánást kell alkalmazni. Ennek keretében az
Egyeztetõ Fórum javasolhatja, hogy a Szatv. 10. § (1) bekezdésében szabályozott, az egységes elvek alapján elnyerhetõ
támogatásokat részben vagy egészben a kedvezményezett
határon túli közösség támogatására kell fordítani.

A Kollégiumok
7. §
(1) A Kollégiumokat a miniszter a Szatv. 6. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott létszámmal – a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár javaslatára – úgy hozza
létre, hogy azok száma és összetétele a támogatási céloknak megfelelõ szakmai szempontoknak megfeleljen.
(2) Kollégium létrehozására a miniszternek az Alap támogatási céljai vonatkozásában feladat- és hatáskörrel
rendelkezõ miniszter javaslatot tehet.
(3) Az Alap támogatási céljainak megváltozása esetén
az érintett Kollégium véleményének kikérését követõen,
továbbá a Kollégiumok mûködésének értékelése alapján a
miniszter a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár javaslatára a Kollégiumokat átszervezheti, illetve megszüntetheti.
(4) A Kollégiumok mûködésének részletes szabályait a
kollégiumi tagok több mint felének szavazatával elfogadott
és a miniszter által jóváhagyott ügyrend határozza meg.

8. §
(1) A Kollégiumok tagjainak a miniszter – az illetékes
miniszterek véleményének kikérését követõen, a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár javaslatára – a központi
államigazgatási szerveknek az adott támogatási területeken gyakorlattal és szakértelemmel, továbbá a támogatások odaítélésénél a döntések meghozatalához szükséges
ismeretekkel rendelkezõ köztisztviselõit nevezi ki.
(2) A Kollégiumok egyes tagjaira az Egyeztetõ Fórumban képviselettel rendelkezõ szomszédos országokbeli
magyar közösségek által létrehozott és a jelen rendelet
1. számú mellékletében szereplõ szervezetek tehetnek javaslatot. A szervezetek által tett javaslatokból a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár jelöltlistát állít össze. A tá-
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mogatási céloknak megfelelõ képzettséggel és gyakorlattal, továbbá a támogatások odaítélésénél a döntések meghozatalához szükséges ismeretekkel rendelkezõ jelöltek
közül – a jelöltlista alapján – a nemzetpolitikáért felelõs
szakállamtitkár tesz javaslatot a kinevezendõ személyekre
a miniszternek, aki a kollégiumi tagokat kinevezi.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerint kinevezett tagok feladatai és kötelezettségei, valamint jogai azonosak. A Kollégiumok minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
(4) Az egyes Kollégiumok elnökét a Kollégium tagjai
közül – a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár javaslatára – a miniszter nevezi ki és menti fel.
(5) A Kollégium elnöke és tagjainak többsége csak az
(1) bekezdés szerint kinevezett köztisztviselõ lehet.
(6) Ha egy tag megbízatása megszûnik, a miniszter tizenöt napon belül megbízza az új tagot, illetve amennyiben nincs a (2) bekezdés szerinti jelöltlistáról javasolható
személy, úgy megfelelõ – de legfeljebb tizenöt napos – határidõ kitûzésével a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár útján gondoskodik arról, hogy az Egyeztetõ Fórumban
képviselettel rendelkezõ szomszédos országokbeli magyar
közösség által létrehozott szervezetek jelöltet állítsanak.
(7) Ha a Kollégium elnökének megbízatása megszûnik,
az új elnök kinevezésérõl a miniszter tizenöt napon belül
dönt. Amennyiben az új elnök kinevezéséig az elnök hatáskörébe tartozó ügyben halaszthatatlan döntésre van
szükség, illetve az adott Kollégium ülését össze kell hívni
és nincs az elnöknek ügyrendben kijelölt helyettese, úgy
az elnöki teendõket ideiglenesen a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár javaslata alapján a miniszter által az
adott Kollégium tagjai közül megbízott személy látja el.
(8) A Kollégiumok elnökének és tagjainak a Szatv.
8. §-a alapján járó költségtérítés elszámolásának rendjét a
miniszter határozza meg.
(9) A Kollégiumok elnöke és tagjai a feladatkörük ellátása során okozott kárért a polgári jog általános szabályai
szerint felelnek.
9. §
(1) A Kollégiumok az üléseiket szükség szerint tartják az
ügyrendjükben meghatározott olyan idõközönként, hogy a
támogatások folyamatos elbírálása biztosítható legyen.
(2) Az üléseket az elnök, legalább az ülés elõtt tizenöt
nappal, a napirend megjelölésével írásban hívja össze. A
Kollégiumot az elnök akadályoztatása esetén bármely tag
összehívhatja.
(3) A Kollégium elnöke köteles az ülést összehívni, ha
azt a miniszter elrendeli vagy az adott Kollégium tagjainak
egyharmada a napirend megjelölésével kéri.
(4) A Kollégiumok ülései nyilvánosak. A Kollégium
bármely tag indítványára, szótöbbséggel zárt ülésrõl vagy
a napirend zárt tárgyalásáról határozhat, ha a személyiségi
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jogok védelme, adatvédelmi szempont azt szükségessé teszi, vagy azt a Kollégium méltányolható okok alapján indokoltnak tartja.
(5) A Kollégiumok ülésein tanácskozási joggal részt vehet a miniszterelnök, a miniszter, a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár, a Szülõföld Alap Iroda vezetõje vagy
az általuk kijelölt személyek. A Kollégium az ügyrendjében egyéb tanácskozási joggal rendelkezõ állandó meghívottakat is meghatározhat. A Kollégium ülésén egyedi
esetben bármely tag indítványára, a tagok többségének
támogatása mellett, szakértõ is részt vehet tanácskozási
joggal.
(6) A Kollégiumok ülésein az ügyrendben megállapított
rend szerint helyettesítésnek van helye, de a szavazati jog a
helyettesítõ személyre át nem ruházható.
(7) A Kollégium határozatképes, ha az összes tagjának
több mint fele jelen van. A Kollégium döntését legalább a
jelenlévõ tagok több mint felének egybehangzó szavazatával hozza.
(8) Ha a Kollégium nem határozatképes, az elnök a következõ ülést tizenöt napon belül köteles összehívni.

10. §
(1) A Szatv. 6. § (5) bekezdésében meghatározottak biztosítása érdekében a Kollégium elnökének és tagjainak kinevezésüket megelõzõen írásban kell nyilatkozniuk arról,
hogy személyükre nem áll fenn a törvényben meghatározott összeférhetetlenség.
(2) Amennyiben az összeférhetetlenség a kinevezést
követõen alakul ki, úgy az érintett személy köteles azt a
nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkárnak az összeférhetetlenség kialakulását követõ 5 napon belül bejelenteni
és harminc napon belül az összeférhetetlenséget megszüntetni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a megbízatás a
7. § (1) bekezdés b) pontja alapján megszûnik. A megbízatás megszûnését a miniszter állapítja meg, és errõl – a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár útján – az adott Kollégium elnökét értesíti, aki a megbízatás megszûnésének
tényét a soron következõ ülésen bejelenti.
(3) Amíg az összeférhetetlenné vált személy az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, addig a kollégiumi
döntéshozatalban nem vehet részt.

11. §
(1) A Kollégiumok döntenek
a) a támogatási elvek figyelembevételével az ügykörükhöz kapcsolódó pályázati stratégiáról;
b) az ügykörükbe tartozó pályázatok elbírálásáról;
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c) a 12. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben;
d) az ügyrendjükrõl.
(2) A Kollégium ügyrendjét a Kollégium elnöke a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár útján terjeszti fel jóváhagyásra a miniszternek.
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A TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEI
13. §

A Szülõföld Alap Iroda
12. §
(1) Az Alapot a miniszter által alapított és a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár irányítása alatt mûködõ
Szülõföld Alap Iroda (a továbbiakban: Iroda) kezeli. Az
Iroda a vonatkozó jogszabályokban és az e rendeletben
meghatározottak szerint felelõs az Alap tervezési, kötelezettségvállalási, bevétel-elõírási, szerzõdéskötési, utalványozási, ellenõrzési, államháztartási információszolgáltatási, beszámolási feladatainak ellátásáért, illetõleg az Alap
mûködtetési és pályázatkezelõi feladatainak elvégzéséért.
Az Iroda igazgatóját – a miniszter egyetértésével – a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár határozatlan idõre
nevezi ki. Az Iroda vezetõi és munkatársai felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.

(1) Az Alapból kizárólag a Szatv. 1. §-ának (2) bekezdésében, illetve 3. §-ában meghatározott jogalanyok az ott
meghatározott célokra kaphatnak támogatást.
(2) Az Alapból támogatás nyújtható
a) nyílt pályázati rendszerben;
b) a Szatv. 10. § (1) bekezdésének alkalmazásával, támogatási döntés(ek) alapján.
(3) Az Alap terhére nyújtott támogatás formái:
a) vissza nem térítendõ támogatás;
b) részben vagy egészben visszatérítendõ támogatás.
(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás visszatérítendõ részét az Alap elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kamatmentesen kell visszafizetni.

(2) Az Iroda részben önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

(5) Ha a támogatás kedvezményezettje vállalkozás és
annak székhelye az Európai Unióban van, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése
szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.)
Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az Iroda mûködéséhez szükséges forrásokat az Alap
adott költségvetési évben teljesülõ bevételének terhére a
26. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell biztosítani.

14. §

(4) Az Iroda feladata:
a) az Alap pénzeszközeinek kezelése;
b) az Egyeztetõ Fórum és a kollégiumok mûködési feltételeinek biztosítása;
c) az Egyeztetõ Fórum és a kollégiumok döntéseinek
elõkészítése és végrehajtása;
d) a pályázati rendszer mûködtetése, ideértve a nem pályázati úton nyújtott támogatások lebonyolítását is;
e) a pályázókkal való szerzõdéskötés;
f) a támogatások pénzügyi utalása;
g) a támogatott pályázatok pénzügyi elszámolása;
h) a pénzügyi és teljesítmény-ellenõrzések szervezése
és lebonyolítása;
i) az Alap beszámolójának és költségvetésének közzététele;
j) a vonatkozó jogszabályokban elõírt nyilvánosság
biztosítása;
k) az Alap honlapjának mûködtetése; továbbá
l) mindazoknak a kötelezettségeknek az ellátása, amelyeket jelen rendelet az Iroda számára elõír.
(5) A vezetõ beosztások körét, továbbá az egyes közalkalmazotti osztályba tartozó munkaköröket és megnevezésüket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(1) Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a Szatv. 3. §-ának a) pontjában meghatározott természetes személy,
a) aki az adott pályázat megjelentetését megelõzõen az
Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésû elõirányzat terhére kiírt pályázatokban
valótlan vagy megtévesztõ adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerzõdést – neki felróható okból – maradék nélkül nem teljesítette, vagy aki a
céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelõen használta fel, és az ebbõl eredõ visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, valamint aki a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan elõírt elszámolási vagy
számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, illetõleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használt fel;
b) akinek az Alappal vagy az a) pontban meghatározott
fejezeti kezelésû elõirányzatokkal szemben lejárt fizetési
kötelezettsége áll fenn, illetve lejárt határidejû – nem teljesített – elszámolási kötelezettsége áll fenn;
c) akinek lejárt köztartozása van; továbbá
d) aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
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törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott követelményének.
(2) Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a Szatv. 3. §-ának b)–c) pontjában meghatározott szervezet, illetve vállalkozás, amely
a) végelszámolás alatt áll, vagy ellene indított csõdeljárás, illetve felszámolási eljárás van folyamatban;
b) amelynél az (1) bekezdésben meghatározott bármelyik eset áll fenn.
(3) A Szatv. 1. § (4) bekezdésében meghatározott, közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetnek minõsül az a szervezet, amelynek tevékenysége elsõdlegesen és
túlnyomórészt politikai. Kétség esetén a miniszter, a Kollégium elnöke vagy az érintett szervezet kérheti, hogy az
Egyeztetõ Fórum állapítsa meg, hogy a szervezet a Szatv.
1. §-ának (4) bekezdése hatálya alá tartozik-e. Az Egyeztetõ Fórum errõl a soron következõ ülésén határoz, és döntése általánosan kötelezõ.

A pályázati rendszer
15. §
(1) Ha az Alap rendelkezésére álló összeg megváltozik,
a miniszter negyvenöt napon belül módosítja a Kollégiumok által kiutalható összegeket.
(2) A nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár minden
évre – az Egyeztetõ Fórum által megállapított támogatási
célok és prioritások alapján – az illetékes Kollégiummal
együttmûködve pályázati stratégiát készít, amit a miniszter
hagy jóvá.
(3) Az Iroda – az illetékes Kollégium állásfoglalásaira
figyelemmel – a (2) bekezdésben meghatározott stratégia
alapján kidolgozza az egyes pályázati felhívásokat, és – a
nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár jóváhagyását
követõen – gondoskodik azoknak a Szatv. 10. § (2) bekezdése szerinti közzétételérõl.
(4) A pályázati felhívásban, illetve az útmutatóban, a
pályázat tartalmi elemeként meg kell határozni
a) a pályázat célját, tárgyát, a megvalósulásának helyét, idõbeli hatályát;
b) a pályázók, illetve kedvezményezettek körét;
c) a támogatás formáját és idõtartamát;
d) egy pályázatra vonatkozóan a támogatás maximális
mértékét;
e) a saját forrás meglétét, annak mértékét;
f) az elszámolható költségek körét;
g) a pályázat elbírálásához szükséges adatokat, dokumentumokat;
h) a pályázat elbírálásának szempontjait;
i) a pályázat benyújtásának alaki és formai követelményeit;
j) a pályázat érvénytelenségének eseteit;
k) a támogatási szerzõdés megszegésének szankcióit;
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l) az elállás jogát;
m) a pályázók adatainak kezeléséhez; a pályázók adatainak és a döntés tartalmának az Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos
államokban élõ magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X. 19.) Korm.
rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelõjének történõ továbbításhoz való hozzájárulást.
(5) Az Iroda befogadja, és a Kollégium döntésének kezdeményezése érdekében a pályázatokban megjelölt határidõ lejártát követõ negyvenöt napon belül – a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár folyamatos tájékoztatásával – elõkészíti a beérkezett pályázatokat, összesítõt és
döntési javaslatot készít.
(6) A pályázatok formai vizsgálatát az Iroda végzi.
A hiányos pályázatok benyújtóját tizenöt napos határidõ tûzésével hiánypótlásra szólítja fel. A pályázásból kizárt pályázatokat, illetve azokat, amelyek esetében a hiánypótlásra biztosított határidõ eredménytelenül telt el, az Iroda elutasítja.
(7) A pályázati felhívásnak, illetve útmutatónak megfelelõ, hiánytalan pályázatokat az Iroda a Kollégiumok illetékességi körének megfelelõen csoportosítja, és arról döntési
javaslatot is tartalmazó összesítõt készít, melyet – a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár ellenjegyzésével – a döntésre illetékes Kollégium ülése elé terjeszt. Az Iroda gondoskodik arról, hogy a Kollégium valamennyi tagja az összesítõt
az ülés elõtt legalább nyolc nappal kézhez kapja.
(8) A Kollégium a (7) bekezdésben foglaltak szerint elkészített összesítõ alapján – az összesítõ megérkezését követõ ülésén – dönt a pályázatok elfogadásáról, a támogatás
formájáról, összegérõl és idõtartamáról. Döntéseihez az
összesítés mellett az Irodától magához kérheti a benyújtott
pályázatot és annak mellékleteit is.
(9) Az Iroda a pályázatok elbírálásáról jegyzõkönyvet
készít, amelynek tartalmaznia kell a (7) bekezdésben foglaltakat, illetõleg elutasítás esetén annak indokát.
(10) A pályázat elbírálásában és a döntési javaslat elõkészítésében nem vehet részt az, aki
a) a pályázóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy az elbírálást megelõzõ három éven belül állt;
b) az a) pontban meghatározott személynek a Ptk.
685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója;
c) a pályázó szervezet fenntartójával, tulajdonosával,
felügyeleti szervével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
d) a pályázó gazdálkodó szervezetben, vagy e szervezetben a szavazati jogok többségével rendelkezõ gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik,
vagy annak vezetõ tisztségviselõje, könyvvizsgálója, felügyelõ bizottsági tagja.
(11) Ha a (10) bekezdés rendelkezései miatt a Kollégium határozatképtelen lenne, a miniszter a döntést másik
Kollégium hatáskörébe utalhatja.
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16. §

(1) A Kollégiumnak a pályázatok tárgyában hozott döntését az Iroda a döntéshozataltól számított tizenöt napon
belül felterjeszti a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkárnak, aki azt öt napon belül jóváhagyásra a miniszternek
megküldi.
(2) A miniszter a Kollégium döntésének jóváhagyásáról
tizenöt napon belül állást foglal, és döntésérõl értesíti a
nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkárt, aki az Iroda útján tájékoztatja az érintett Kollégiumot, továbbá intézkedik a döntések végrehajtásáról.
(3) A Kollégium elutasító döntésérõl az Iroda a pályázat
benyújtóját nyolc napon belül írásban értesíti. A Kollégium által elutasított pályázat benyújtója az értesítéstõl
számított nyolc napon belül a miniszterhez fordulhat, aki a
(4) bekezdés szerint jár el.
(4) A miniszter a Kollégium bármely határozatát, döntését tizenöt napon belül döntésre visszaküldi a Kollégiumnak, ha az valamely jogszabályi feltételnek nem felel meg.

17. §
Az Iroda a miniszter 16. § (2) bekezdése, illetve 22. §
(2) bekezdése szerinti döntését követõ harminc napon belül értesíti a pályázókat a pályázatok tárgyában hozott döntésekrõl, melyhez csatolja a szerzõdési ajánlatot is.

A szerzõdéskötés, a szerzõdés kötelezõ tartalmi elemei
18. §
(1) A Kollégiumok miniszter által jóváhagyott támogatási döntéseit követõen az Iroda szerzõdést köt a kedvezményezettekkel. Az Iroda által a kedvezményezettek részére megküldött szerzõdéskötési ajánlat határideje legfeljebb hatvan nap. Az ajánlat elfogadását követõen kerülhet
sor a szerzõdés megkötésére.
(2) A támogatási szerzõdést írásban kell megkötni.
(3) A támogatási szerzõdésnek tartalmaznia kell
a) a támogatás célját;
b) a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését;
c) a kedvezményezett pénzügyi számlaszámát;
d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának
módját, határidejét;
e) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatás felhasználása során érvényesíti a vonatkozó számviteli,
adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok elõírásait;
f) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a támogatás magyarországi felhasználása során az ott meghatározott esetben, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény rendelkezései szerint jár el;
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g) a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásulvételérõl;
h) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy hozzájárul a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának az Állami Számvevõszék, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, a Miniszterelnöki Hivatal és az Iroda által ellenõrzéssel
megbízott személyek, szervezetek általi ellenõrzéséhez;
i) a szerzõdésszegés eseteit és szankcióit;
j) a szerzõdéstõl való elállásra vonatkozó rendelkezéseket;
k) a nyilvános közzétételhez való hozzájáruló nyilatkozatot;
l) vállalkozások esetében a nyújtott támogatás támogatástartalmát és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriát.
(4) A támogatási szerzõdéshez csatolni kell
a) a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetési
tervet;
b) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs
hatvan napot meghaladó lejárt köztartozása;
c) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs az
Alappal vagy a határon túli magyarok támogatására szolgáló bármely (cél)elõirányzattal szemben hatvan napot
meghaladó tartozása;
d) a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nem áll
végelszámolás alatt, illetve ellene indított csõdeljárás vagy
felszámolási eljárás nincs folyamatban;
e) a kedvezményezettnek a számlavezetõ pénzintézete
által is ellenjegyzett nyilatkozatát arról, hogy amennyiben
az Iroda él az elállási jogával, vagy a visszafizetési kötelezettség alá tartozó támogatást a kedvezményezett határidõben nem fizeti vissza, úgy – ha az adott ország jogszabályai azt lehetõvé teszik – az Iroda követelését azonnali
beszedési megbízás útján a kedvezményezett bankszámláját vezetõ pénzintézetnél érvényesítheti;
f) a kedvezményezett harminc napnál nem régebbi
bankszámlaszám-igazolását; valamint
g) a kedvezményezett harminc napnál nem régebbi aláírási címpéldányát.

A támogatások folyósítása és teljesítése
19. §
(1) A támogatás a támogatási szerzõdésben meghatározott pénzügyi és idõbeli ütemezésben vehetõ igénybe.
(2) A támogatást – az elõfinanszírozás kivételével – teljesítés és forrásarányosan kell folyósítani.
(3) A támogatások folyósítása
a) a benyújtott számlák közvetlen kiegyenlítésével,
b) a finanszírozásba bevont pénzintézet útján,
c) közvetlenül a kedvezményezett számlájára történõ
átutalással,
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d) rendkívül indokolt esetben a kedvezményezett címére postai átutalással
történhet.

20. §
(1) A támogatást megvalósultnak kell tekinteni,
amennyiben a támogatási szerzõdésben meghatározott és
támogatott feladat vagy cél a szerzõdésben meghatározottak szerint teljesül. Errõl a kedvezményezett köteles legkésõbb a záró beszámolójában tényszerûen, bizonylatokkal
alátámasztva az Irodának – a szerzõdés mellékletét képezõ
pénzügyi teljesítési és elszámolási szabályzatnak megfelelõen – elszámolni.
(2) Ha a támogatás célja teljesült, annak fel nem használt részét a kedvezményezett köteles az Alap számlájára
haladéktalanul visszautalni.
(3) A céltól, illetve szerzõdésben rögzítettektõl eltérõen
felhasznált támogatást a kedvezményezett köteles – felelõsségéhez, illetve a szerzõdésszegés súlyához mérten –
részben vagy egészben visszafizetni (értékét megtéríteni).
Az így visszatérített összeg további felhasználásáról az a
Kollégium jogosult dönteni, amely a visszatérítési kötelezettség alá esõ támogatás folyósításáról rendelkezett.
(4) A kedvezményezett a céltól, illetve szerzõdésben
rögzítettektõl eltérõen felhasznált támogatást a szerzõdés
felbontásának napjától érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének alapulvételével számított kamattal növelve köteles visszafizetni.

21. §
A kedvezményezett, ellenõrzés céljából a támogatás
felhasználására vonatkozó dokumentumait öt évig köteles
nyilvántartani és megõrizni, és azokat a 18. § (3) bekezdés
h) pontjában meghatározott ellenõrzési jogosultsággal
rendelkezõ szervezetek, illetõleg megbízottaik részére
bármikor bemutatni.

A nem pályázati úton elnyerhetõ támogatások
22. §
(1) A Szatv. 10. §-ának (1) bekezdése alapján meghatározott nem nyilvános pályázat útján elnyerhetõ támogatásrész terhére a miniszter egyedi kérelmek alapján – a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár javaslatára – elvi
döntést hozhat a jogosult személyek és szervezetek pályázati rendszeren kívüli támogatásban részesítésérõl.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igényeket az Iroda – a 15. §
(5)–(7) bekezdésében foglaltak értelemszerû alkalmazásával – a szakmailag illetékes Kollégiumnak véleményezés-
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re megküldi. A miniszter az egyedi kérelmekrõl a Kollégium véleményének ismeretében, a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár javaslatára dönt. A döntésérõl a miniszter értesíti a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkárt,
aki az Iroda útján tájékoztatja az érintett Kollégiumot, továbbá intézkedik a döntések végrehajtásáról.
(3) Az adott évre vonatkozó egységes támogatási elvek
meghatározásáig az egyedi kérelmekrõl nem lehet döntést
hozni.
(4) A nem pályázati úton elnyert támogatások nyilvánosságát a Szatv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
biztosítani kell.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott döntés alapján folyósított támogatások esetében a 14–21. §-ok rendelkezéseit kell értelemszerûen alkalmazni.

A vezetendõ nyilvántartások tartalma
23. §
(1) Az Iroda az államháztartási információs rendszer
mûködésén kívül a szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló
233/2005. (X. 19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszernek a támogatásokkal összefüggõen a
következõ adatokat szolgáltatja:
a) a pályázó és egyedi támogatási kérelmet benyújtó
(a továbbiakban együtt: pályázó) neve;
b) lakcíme vagy székhelye;
c) a pályázat Szatv. szerinti jogcíme;
d) a pályázott összeg;
e) a pályázatról szóló döntés;
f) a támogatási összeg;
g) a támogatás formája;
h) a támogatás futamideje;
i) az elszámolás (közbensõ elszámolás) határideje;
j) az elszámolás idõpontja;
k) a pályázatból kizártak listája.
(2) Az Iroda a Szatv. 4. §-ának (2) bekezdése, valamint a
(4) és (5) bekezdése szerinti bontásban és összesítve is
nyilvántartja az Alap éves bevételeit. A bevételek között
külön jogcímen tartja nyilván az Alapnak visszafizetett
pénzeszközöket, az Alap javára behajtott összeget, illetve
a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl átcsoportosított összegeket is.

Az Alap felhasználásának szakmai értékelése
24. §
A miniszter a Szatv. 10. §-ának (5) bekezdésében meghatározott tájékoztatáson túl, az Alapnak a személyi jöve-
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delemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti bevétele felhasználásáról az Országgyûlés illetékes bizottságát évente
tájékoztatja.

25. §
A miniszter a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl
átcsoportosított rész terhére nyújtott támogatásokról
– ezen belül a támogatás formája, mértéke, célja, támogatottak köre bemutatásával – a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács számára az adott tárgyév vonatkozásában – a tárgyévet követõ év március 31-éig – beszámolót
nyújt be.

Az Alap pénzügyi mûködése
26. §
(1) Az Iroda az Alap pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál a Szülõföld Alap elnevezésû 1003200000288444-00000000 számú kincstári elõirányzat-felhasználási keretszámlán (a továbbiakban: felhasználási keretszámla) kezeli.
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Az Iroda – a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár
jóváhagyásával –
a) az Alap eszközeinek és forrásainak alakulásáról
negyedévente mérlegjelentést,
b) negyedéves elõirányzat-felhasználási tervet,
c) az Alap felhasználásáról elkészíti a féléves és éves
költségvetési beszámolóra vonatkozó javaslatot, valamint
d) havi pénzforgalmi jelentést
készít.
28. §
Az Iroda a 26. és 27. §-okban meghatározottakon túl elvégzi az Áht.-ban és az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) a számviteli jogszabályokban, továbbá
a más jogszabályokban részére az Alap kezelésére vonatkozóan elõírt feladatokat.

III.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Alap felügyeletével kapcsolatos hatáskörök
gyakorlása

(2) Az Egyeztetõ Fórum és a Kollégiumok tagjainak a
Szatv. 8. § alapján járó költségtérítésre, továbbá az Irodának
az Alap mûködtetésével és a pályázatkezeléssel összefüggõ
feladatainak ellátására évente az Alap adott költségvetési évben teljesülõ bevételének – ide nem értve a részben vagy
egészben visszatérítendõ támogatásokból származó, valamint a Szatv. 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott bevételt – legfeljebb tíz százaléka használható fel.

(1) A miniszterelnök és a miniszter a Szatv. és az e rendelet által megállapított feladat- és hatásköreit a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár útján gyakorolja.

(3) Az Alap a tárgyévben pályázati úton nyújtható támogatásra fordítható összeg tizenöt százalékos mértékéig vállalhat éven túli kötelezettséget, legfeljebb a következõ két
évre. A tizenöt százalékos mértékbe be kell számítani az
elõzõ években történt kötelezettségvállalások összegét.

(2) A nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár látja el a
miniszterelnöknek és a miniszternek az Alap mûködésére
vonatkozó döntései elõkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos, továbbá az e rendeletben számára meghatározott egyéb feladatokat.

(4) Az Alap éves költségvetési javaslatát, kincstári és
elemi költségvetését a jogszabályi elõírásoknak, a költségvetés tervezésére vonatkozó pénzügyminisztériumi elõírásoknak megfelelõen az Iroda készíti el.

(3) A miniszter a számára az e rendeletben meghatározott feladatkörök ellátásával a nemzetpolitikáért felelõs
szakállamtitkárt megbízhatja.

(5) Az Alap terhére vállalt kötelezettségekrõl az Iroda
naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból a miniszter és a Kollégiumok döntéseihez az Iroda adatot szolgáltat. Az Egyeztetõ Fórum, illetve a Kollégiumok tagjainak nyújtott költségtérítések adatai közérdekbõl nyilvános
adatok.
(6) Az Alap pénzforgalmának bonyolítása az (1) bekezdésben meghatározott felhasználási keretszámlán történik,
amely felett a rendelkezési jogosultságot a nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkár gyakorolja.

29. §

Vegyes rendelkezések
30. §
(1) A jelen rendeletben a pályázati rendszerrel, a támogatások folyósításával, teljesítésével, ellenõrzésével, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatosan nem szabályozott
kérdésekben az Áht. és az Ámr. rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
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(2) A Kollégiumokat a jelen rendelet hatálybalépést követõ 90 napon belül kell megalakítani.
(3) A 2007. évre vonatkozó támogatási célok és prioritások tekintetében az 5. § (2) bekezdésében szereplõ határidõ 2007. január 15. és február 1., az 5. § (3) bekezdésében
szereplõ határidõ 2007. február 15., az 5. § (5) bekezdésben szereplõ határidõ 2007. március 1., az 5. § (7) bekezdésben szereplõ határidõ 2007. április 30.
(4) A jelen rendelet hatálybalépést megelõzõen megítélt
támogatások folyósítására, elszámolására és ellenõrzésére
a Szülõföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 105/2005. (VI. 16.) Korm. rendeletnek a támogatási szerzõdés megkötésekor hatályos rendelkezéseit
kell alkalmazni. Az e körbe tartozó támogatási szerzõdések esetében is az Iroda látja el a támogatás folyósításával,
elszámolásával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat.
(5) A Szülõföld Alap javára a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl a határon túli magyarok szakképzése,
felsõoktatása és felnõttképzése támogatására szolgáló forrás átcsoportosítását a szociális és munkaügyi miniszter,
valamint a Szülõföld Alap felhasználásáért felelõs miniszter között évenként megkötésre kerülõ külön megállapodás alapján kell végrehajtani.

Záró rendelkezések
31. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) hatályát veszti a Szülõföld Alapról szóló 2005. évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 105/2005. (VI. 16.)
Korm. rendelet;
b) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások
rendjérõl szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdésében „a Külügyminisztérium fejezetében”
szövegrész helyébe „a Miniszterelnöki Hivatal fejezetében” szövegrész lép;
c) a határon túli támogatások eltérõ szabályozásának
rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a mindenkor hatályos költségvetési törvényben a határon túli magyarok támogatására szolgáló elõirányzatok, célelõirányzatok és
pénzügyi alapok (a továbbiakban együtt: elõirányzat) terhére, a határon túlra nyújtott támogatásokra, ideértve a
mûködési és felhalmozási célú támogatásokat is (a továbbiakban együtt: támogatás).”;
d) a határon túli támogatások eltérõ szabályozásának
rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„2. § (1) A támogatás az adott határon túli támogatási
formáról rendelkezõ jogszabályban, illetve az azzal kapcsolatos végrehajtási jogszabályban, valamint az adott elõirányzat felhasználásáról szóló külön jogszabályban, továbbá nemzetközi szerzõdésben meghatározott célok
megvalósítására használható fel, nem pályázati úton is.
(2) A támogatás vis maior esetekben – az adott határon
túli támogatási formáról rendelkezõ jogszabállyal összhangban – a támogatást nyújtó szervezet döntése alapján,
azonnali humanitárius segítségnyújtásra is felhasználható.”;
e) a szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott
támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1. § (1) E rendelet hatálya azokra a szervezetekre
(a továbbiakban: támogató szervezet) terjed ki, amelyek]
„a) a Szátv.-ben meghatározott személyek és szervezetek számára pályázatokat írnak ki, bírálnak el, és támogatást folyósítanak”;
f) a szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott
támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az alábbi
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Nyilvántartási Rendszer kezeli
a) a pályázati kiírás adatait, a pályázat benyújtásának
határidejét,
b) az igényelt támogatási kérelem és támogatás adatait,
benyújtásának idõpontját,
c) a pályázat, támogatás elbírálásában közremûködõ és
jogosult támogató szervezet nyilvános adatait (cím, elérhetõség),
d) a támogatás fajtáját és annak összegét.
(4) A támogató szervezet köteles a Nyilvántartási Rendszernek a 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidõn
belül a pályázat és a kérelem adatait – a pályázat, valamint
a kérelem elbírálása elõtt – rögzíteni.
(5) A Nyilvántartási Rendszer a pályázó, kérelmezõ igénylõt (a továbbiakban: igénylõ) egyedi regisztrációs számmal, a
pályázatot és a kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) az
igénylõhöz kapcsolt, azonosításra alkalmas további egyedi
regisztrációs számmal (a továbbiakban együtt: regisztrációs
szám) látja el. A regisztrációs számmal nem rendelkezõ kérelem, támogatásban nem részesíthetõ.”;
g) a szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott
támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Minden támogató szervezet köteles a támogatásra vonatkozó adatokat, valamint a támogatást érintõ,
idõközben bekövetkezõ adatváltozásokat, a támogatás
odaítélését, illetve az adatváltozás bekövetkeztét követõ
harminc napon belül a Nyilvántartási Rendszer kezelõje
által meghatározott szerkezetben elektronikus úton rögzíteni és a Nyilvántartási Rendszernek elektronikus úton
megküldeni.
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1. számú melléklet
a 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

(2) A nemzetközi együttmûködés keretében magyar
részvétellel folyó, a szomszédos államokban élõ, magukat
magyar nemzetiségûnek valló személyekkel kapcsolatos
támogatásról rendelkezésre álló adatokat a támogató szervezet köteles folyamatosan a Nyilvántartási Rendszerben
frissíteni.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott adatok rögzítését, bevitelét és frissítését a támogató szervezetnek online módon kell megoldania.”;
h) a szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott
támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a rendelet 6. §-a hatályát veszti:
„5. § (1) A Nyilvántartási Rendszert a Miniszterelnöki
Hivatal a Szülõföld Alap Iroda útján kezeli és mûködteti.
(2) A Nyilvántartási Rendszerben szereplõ adatoknak a
Szátv. 26. § (5) bekezdése alapján a támogató szervezetek
részére történõ átadásáról a Szülõföld Alap Iroda – a Miniszterelnöki Hivatal illetékes szakállamtitkárának engedélyével – gondoskodik.
(3) A Nyilvántartási Rendszer mûködési és felhalmozási kiadásaival kapcsolatos költségeket a Szülõföld Alap
Iroda költségvetésébõl kell biztosítani.”

A rendelet 1. § (3) bekezdése alapján a Regionális
Egyeztetõ Fórumba tagot jelölõ,, valamint a 8. § (2) bekezdés szerint a Kollégiumok egyes tagjai vonatkozásában javaslattételi joggal rendelkezõ szervezetek felsorolása:
Szomszédos ország

Horvát Köztársaság

Osztrák Köztársaság

Románia
Szerb Köztársaság
Szlovák Köztársaság
Szlovén Köztársaság

Ukrajna
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Magyar szervezet

Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége,
Magyar Egyesületek
Szövetsége
Ausztriai Magyar Egyesületek
és Szervezetek Központi Szövetsége
Romániai Magyar Demokrata
Szövetség
Vajdasági Magyar Szövetség
Magyar Koalíció Pártja
Muravidéki Magyar
Önkormányzatok Nemzeti
Közössége
Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség,
Ukrajnai Magyar
Demokratikus Szövetség

2. számú melléklet a 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
I. Vezetõi beosztások a Szülõföld Alap Irodában
Beosztás megnevezése

Vezetõ:
igazgató
igazgató-helyettes
II. Közalkalmazotti munkakörök a Szülõföld Alap Irodában
Besorolás
Munkakörök megnevezése

fizetési osztályok
A

Pályáztatási referens
Számítógépes rendszergazda
Jogtanácsos
Belsõ ellenõr
Gazdasági, mûszaki, jogi, igazgatási
szakalkalmazott
Gazdasági, mûszaki, igazgatási ügyintézõ
Ügyviteli alkalmazott
Mûszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott,
szakmunkás, segédmunkás, kisegítõ
alkalmazott

B

C

D

E

F

G

H

*

*

*
*

*

*

*

I

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

J
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A Kormány
356/2006. (XII. 27.) Korm.
rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének a)–d), f), g), i), n), p), r),
s), u), v)–w), x), xa), z), zs), zsd), valamint zse) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban: Ámr.) a következõk szerint módosítja:
1. §
Az Ámr. 1. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya kiterjed]
„a) a minisztériumokra, a tárca nélküli miniszterek hivatali szerveire, a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkezõ szervekre, továbbá más, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott szervekre – ideértve a Magyar Tudományos Akadémiát mint köztestületet is – és személyekre, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési
szervekre;”

2. §
Az Ámr. 2. §-ának 2–4. pontja, 10. pontja, 22. pont
b) alpontja, 44. pontja, 68. pontja és 76. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép és a § a következõ 79–81. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„2. fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje: a költségvetési törvény által meghatározott fejezetrendhez igazodóan: az I. fejezetnél az Országgyûlés Hivatala gazdasági fõigazgatója, a II. fejezetnél a Köztársasági Elnöki Hivatal
vezetõje, a III. fejezetnél az Alkotmánybíróság elnöke, a
IV. fejezetnél az állampolgári jogok országgyûlési biztosa,
az V. fejezetnél az Állami Számvevõszék fõtitkára, a
VI. fejezetnél az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke, a VIII. fejezetnél a legfõbb ügyész, a IX. fejezetnél
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a X. fejezetnél a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, a
XI–XVIII. és a XX–XXVI. fejezeteknél a miniszter (tárca
nélküli miniszter), a XIX. fejezetnél és az egyéb fejezetek
költségvetésében szereplõ EU Integráció fejezeti kezelésû
elõirányzatok tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, a XXX. fejezetnél a Gazdasági Versenyhivatal
elnöke, a XXXI. fejezetnél a Központi Statisztikai Hivatal
(a továbbiakban: KSH) elnöke, a XXXIII. fejezetnél a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára, a XLI. fejezetnél a
pénzügyminiszter, a külön jogszabályban meghatározott
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jogkör tekintetében a LXXI. fejezetnél a szociális és munkaügyi miniszter, a LXXII. fejezetnél az egészségügyi miniszter, az elkülönített állami pénzalapok tekintetében az
alappal való rendelkezésre jogosult, a felhasználásért felelõs miniszter;
3. felügyeleti szerv: a költségvetési fejezet meghatározott elõirányzatainak tervezéséért, végrehajtásáért, a felhasználásáról való elszámolásáért, a fejezethez tartozó
költségvetési szervek, elkülönített állami pénzalapok, illetõleg feladatok felügyeletéért, pénzellátásáért és ellenõrzéséért, illetve mindezek szabályozásáért felelõs szerv: az
1. pontban megjelöltek, valamint az I. fejezetnél a Közbeszerzések Tanácsa tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa, a XV. fejezetnél a Nemzeti Hírközlési Hatóság tekintetében a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Magyar Energia
Hivatal tekintetében a Magyar Energia Hivatal, a Magyar
Szabadalmi Hivatal tekintetében a Magyar Szabadalmi
Hivatal, a XXII. fejezetnél a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal, a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete; valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében az
önkormányzat közgyûlése, képviselõ-testülete; a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat testülete; a többcélú
kistérségi társulás által felügyelt költségvetési szervek tekintetében a többcélú kistérségi társulás tanácsa; az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat; a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap tekintetében a Kormány; az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) tekintetében a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) tekintetében
az Egészségügyi Minisztérium, az igazgatási szervek tekintetében az ONYF, illetve az OEP; az elkülönített állami
pénzalapok tekintetében az alap kezelõje szerinti felügyeleti szerv;
4. felügyeleti szerv vezetõje: a 3. pontban felsorolt szervek vezetõi, valamint a XIX. fejezeten kívüli fejezeteknél
az EU Integráció fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, a Közbeszerzések Tanácsa tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa
elnöke, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, a Nemzeti Hírközlési Hatóság tekintetében a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke, a Magyar
Energia Hivatal tekintetében a Hivatal elnöke, a Magyar
Szabadalmi Hivatal tekintetében a Hivatal elnöke, az állami vagyongazdálkodási elõirányzatok tekintetében a miniszter, a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal tekintetében a
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a Felügyeleti Tanács elnöke, valamint a helyi önkormányzat tekintetében a
(fõ)polgármester, illetve a megyei közgyûlés elnöke; a
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többcélú kistérségi társulás tekintetében a társulási tanács
elnöke; a helyi kisebbségi önkormányzatok tekintetében a
helyi kisebbségi önkormányzat elnöke; az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében az országos kisebbségi önkormányzat elnöke; a Nyugdíjbiztosítási Alap és az ONYF tekintetében a szociális és
munkaügyi miniszter, az Egészségbiztosítási Alap és az
OEP tekintetében az egészségügyi miniszter, az igazgatási
szervek tekintetében az ONYF vezetõje, illetve az OEP
vezetõje; az elkülönített állami pénzalapok tekintetében az
alap kezelõje szerinti felügyeleti szerv vezetõje (az alap felett rendelkezõ);”
„10. ellenõrzést végzõ szerv: külsõ ellenõrzést végzõ
szerv az Állami Számvevõszék, belsõ ellenõrzést végeznek a fejezet felügyeletét ellátó szervek és a költségvetési
szervek belsõ ellenõrzési szervei, valamint a Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv, hatósági ellenõrzést végez a vám-, az adóhatóság, az ONYF, illetve az OEP és
igazgatási szervei, valamint külön jogszabályban meghatározott feladatok tekintetében ellenõrzéseket végez a
Kincstár;”
[22. központi beruházás]
„b) a központi költségvetésben a fejezeti kezelésû elõirányzatok vagy az intézményi címen a felhalmozási kiadások között tervezett lakásépítés, lakástámogatás elõirányzata, amely a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar
Honvédség, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok, az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az irányítása
alá tartozó testületek, a büntetés-végrehajtási szervezet, a
Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyõrség szolgálati
lakásainak létesítését – beleértve a lakásvásárlást is –, illetve az állomány lakástámogatását foglalja magában;”
„44. beszedõ szervezet: az államháztartás közteherbevételeinek (adók, járulékok, illetékek, egyéb adó jellegû
bevételek) és az Európai Unió tradicionális saját forrásainak beszedését végzõ és az adósok nyilvántartását vezetõ
szervezetek: az állami és önkormányzati adóhatóság, a
vámszervek, továbbá a minisztériumok azon fejezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében, amelyeknek bevételei
köztehernek minõsülnek, valamint a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), az ONYF, az OEP és a
helyi igazgatási szerveik;”
„68. elõzetes kötelezettségvállalás dokumentuma: a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben a
közbeszerzés megkezdéseként a közbeszerzési eljárást
megindító feladott hirdetmény, megküldött ajánlati, ajánlattételi felhívás, továbbá a meghirdetett támogatási konstrukció dokumentumai (pályázati felhívások, kiírások, támogatási programok, egyedi támogatások) – amennyiben
nem kerülnek visszavonásra;”
„76. központi államigazgatási szervek: a Miniszterelnöki Hivatal, a minisztériumok, a kormányhivatalok, a
központi hivatalok;”
„79. köztartozás: az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. §-ának 20. pontjában meghatározottak;
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80. európai uniós támogatás, illetve európai uniós forrás: az Európai Unió költségvetésébõl, illetve az Európai
Gazdasági Térség Európai Unión kívüli tagállamainak
költségvetésébõl származó támogatások;
81. támogatási elõleg: a projekt megvalósításához a támogatási szerzõdés megkötését követõen, a szakmai-mûszaki teljesítés igazolásáig a támogatási összeg meghatározott mértékében, utólagos elszámolási kötelezettség
mellett folyósított forrás.”

3. §
(1) Az Ámr. 3. §-a (5) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A fejezeti kezelésû elõirányzatok a fejezet felügyeletét
ellátó szervek szabályozási hatáskörébe utalt bevételek és
kiadások. Elõirányzat tervezhetõ]
„c) fejezeti általános tartalékra.”
(2) Az Ámr. 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A központi és köztestületi költségvetési szervek
elõirányzatai az intézmények üzemeltetésének, mûködésének és fejlesztésének elõirányzatait, ezen belül az általuk vásárolt szolgáltatások kiadásait és az általuk nyújtott
szolgáltatások és a vagyonértékesítések bevételeit tartalmazzák, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik.”

4. §
Az Ámr. 8. §-ának (3) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:
[A költségvetési szerv mûködésének és fejlesztésének
forrása]
„f) központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésû elõirányzat, az államháztartás más alrendszere maradványából átvett pénzeszközbõl”
[származik.]

5. §
Az Ámr. 9. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A költségvetési szerv az alaptevékenységén túlmenõen
vállalkozhat, ha e tevékenység]
„b) folyó évi – a 8. § (3) bekezdésének a)–b) és f) pontjában megjelölteken kívüli – bevétele és az elõzõ év(ek) vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat.”

6. §
Az Ámr. 12. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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[Központi költségvetési szervek]
„a) a minisztérium, a központi költségvetésben fejezettel rendelkezõ szerv, valamint más, külön jogszabályban
meghatározott fejezeti jogosítványokkal rendelkezõ
szerv;”

7. §
Az Ámr. 13. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelõ
szervezete az ONYF és az OEP, mely szervek felügyeletét
a szociális és munkaügyi miniszter, illetve az egészségügyi miniszter látja el, az igazgatási szervek felügyeleti
szerve az ONYF, illetve az OEP.”
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„(2) Az elõirányzatok felügyeletét, irányítását, kezelését kijelölt személyek vagy költségvetési szervek, szervezeti egységek végzik, kivéve, ha kormányrendelet másképp rendelkezik.”

10. §
Az Ámr. 24. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A tervezésben közvetlenül részt vevõ szervek]
„c) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a helyi, helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési kapcsolatai tekintetében,”

11. §
8. §
Az Ámr. 17. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik. E szervezetnek
kell megoldania a tervezéssel, az elõirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elõirányzat-módosítással, az
üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerõ-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és
a saját szervezetére kiterjedõ feladatokat, amely – a
FEUVE kivételével – részben történhet
a) vásárolt, a felügyeleti szerv által engedélyezett szolgáltatással, a felelõsség átruházása nélkül,
b) jogszabályi felhatalmazás alapján részben más költségvetési szerv által.
(2) Az országos szervezeti hálózattal rendelkezõ költségvetési szerv területi szerve – a szervezeti és mûködési
szabályzatban meghatározott módon – gazdasági szervezeti egységgel rendelkezhet. A területi szerv gazdasági
szervezeti egysége végzi az (1) bekezdésben meghatározott feladatoknak a szervezeti és mûködési szabályzatban
meghatározott körét a költségvetési szerv területi szerve
vonatkozásában. A gazdasági szervezet – a szervezeti és
mûködési szabályzatban, valamint a gazdasági szervezet
ügyrendjében meghatározott módon – szakmai irányítást
gyakorol a területi szerv gazdasági szervezeti egysége felett.”

9. §
Az Ámr. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

Az Ámr. 29. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül
ki:
„(13) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete részére
a költségvetéshez és a zárszámadáshoz – az Áht. 118. §-a
(1) bekezdésének 2. c) pontja és (2) bekezdésének
2. e) pontja szerinti – közvetett támogatásokat legalább az
alábbi részletezettségben kell bemutatni:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történõ elengedésének összege;
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedésének összege;
c) helyi adónál, gépjármûadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként;
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbõl nyújtott kedvezmény, mentesség összege;
e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

12. §
Az Ámr. 33. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési évet megelõzõ december hónapban
a költségvetési törvényjavaslat alapján a Kincstár által
meghatározott idõpontig elõzetes kincstári költségvetést
kell készíteni, melyet legkésõbb a költségvetési év január
15-éig kell véglegezni. A kincstári költségvetésnek és az
elemi költségvetésnek kiemelt elõirányzati szinten meg
kell egyeznie.
(4) Az elkülönített állami pénzalap kincstári költségvetését az alap mûködésérõl szóló törvényben meghatározott
bevételi és kiadási jogcímenként, a költségvetési törvényben megállapított elõirányzatok feltüntetésével az alapkezelõnek kell elkészíteni január 20-áig.”
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13. §

Az Ámr. 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39. § Az alap elemi költségvetése magában foglalja
a) a kiadásokat és bevételeket az alap mûködését szabályozó törvényben meghatározott jogcímenként, a költségvetési törvényben megállapított elõirányzatok keretei
között, valamint azokat részletezve;
b) a kiadásokat és a bevételeket a közgazdasági osztályozásnak megfelelõ bontásban, részletes elõirányzatonként;
c) az alap költségvetési évre vonatkozó finanszírozási
tervét.”

14. §
Az Ámr. 42. §-ának (1)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetési szerv felügyeleti szerve,
az alapok kezelõi és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek, továbbá az országos kisebbségi önkormányzatok az általuk alapított országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési szervek éves intézményi, illetve fejezeti kezelésû elõirányzatokat tartalmazó költségvetését az „A)
Intézményi költségvetés” megnevezésû nyomtatványgarnitúra e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott ûrlapjainak kitöltésével, illetve a kijelölt szerv által közreadott számítástechnikai program segítségével készíti el és
elektronikus módon is benyújtja.
(2) Az önkormányzati hivatal a helyi önkormányzat
költségvetését – beleértve az önkormányzati hivatal költségvetését és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését is – a „B) Önkormányzati költségvetés” megnevezésû nyomtatványgarnitúra e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott ûrlapjainak kitöltésével, illetve a kijelölt szerv által közreadott számítástechnikai program segítségével készíti el és elektronikus módon is benyújtja.
(3) A helyi és helyi kisebbségi önkormányzat képviselõ-testületének felügyelete alá tartozó, valamint a többcélú
kistérségi társulás felügyelete alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, továbbá a területfejlesztési tanácsok költségvetését a „C) Önkormányzati intézményi költségvetés” megnevezésû nyomtatványgarnitúra e rendelet
2. számú mellékletében meghatározott ûrlapjainak kitöltésével, illetve a kijelölt szerv által közreadott számítástechnikai program segítségével készíti el és elektronikus módon is benyújtja.
(4) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelõi
az általuk kezelt alap költségvetését a „D) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási költségvetése”, az alapok költségvetését, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelõi és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek éves intézményi költségvetését együttesen tartalmazó konszolidált költségvetését a „G) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak konszolidált költségve-
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tése”, továbbá a két alap konszolidált költségvetését – a
halmozódások kiszûrésével – a „H) Társadalombiztosítási
alrendszer konszolidált költségvetése” megnevezésû
nyomtatványgarnitúrák Pénzügyminisztérium által meghatározott ûrlapjainak kitöltésével, illetve a kijelölt szerv
által közreadott számítástechnikai program segítségével
készíti el és elektronikus módon is benyújtja.
(5) Az elkülönített állami pénzalap kezelõje az alap
költségvetését az „E) Elkülönített állami pénzalap költségvetése” megnevezésû nyomtatványgarnitúra Pénzügyminisztérium által meghatározott ûrlapjainak kitöltésével, illetve a kijelölt szerv által közreadott számítástechnikai
program segítségével készíti el és elektronikus módon is
benyújtja.
(6) A többcélú kistérségi társulás munkaszervezete a
többcélú kistérségi társulás költségvetését – beleértve a
munkaszervezet költségvetését is – az „I) Többcélú Kistérségi Társulási Költségvetés” megnevezésû nyomtatványgarnitúra e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott
ûrlapjainak kitöltésével, illetve a kijelölt szerv által közreadott számítástechnikai program segítségével készíti el és
elektronikus módon is benyújtja.
(7) A központi kezelésû elõirányzat kezelõje az elõirányzat elemi költségvetését a Pénzügyminisztérium által
meghatározott ûrlapok kitöltésével készíti el és elektronikus módon is benyújtja.”

15. §
(1) Az Ámr. 43. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A központi költségvetési szervek és az elkülönített
állami pénzalapok összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenõrzött, illetve feldolgozott költségvetését a
fejezet felügyeletét ellátó szerv, illetve az elkülönített állami pénzalap felett rendelkezõ szerv – ha a költségvetési
törvény másként nem rendelkezik – február 28-áig, illetve
az elkülönített állami pénzalapok esetében február 15-éig a
Pénzügyminisztériumhoz, illetve a Kincstárhoz nyújtja be
oly módon, hogy az önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv elemi költségvetése együttesen foglalja magában a
saját és a részjogkörû költségvetési egysége, valamint a
hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv(ek) elõirányzatait. Adatszolgáltatás céljából az önállóan és a hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek költségvetéseit külön-külön is
be kell nyújtani a Kincstárnak.
(3) Az ONYF és az OEP vezetõje a központi hivatali
szerv és az igazgatási szervei, valamint az általuk kezelt
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai összeállított, és tartalmi, formai szempontból ellenõrzött, illetve feldolgozott
elemi költségvetéseit – a szociális és munkaügyi miniszter
és az egészségügyi miniszter jóváhagyását követõen – a
Pénzügyminisztériumhoz és a Kincstárhoz nyújtja be február 28-áig.”
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(2) Az Ámr. 43. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A területfejlesztési tanácsok elemi költségvetésüket február 28-áig küldik meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak.”

16. §
Az Ámr. 46. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt átcsoportosítások közül a fejezeten belüli átcsoportosítások, illetve
fejezetek intézményei közötti, az intézménytõl más fejezet
fejezeti kezelésû elõirányzatára és a fejezeti kezelésû elõirányzatnak az elõirányzat céljának, rendeltetésének megfelelõ, megállapodáson alapuló, valamint az EU integráció
fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó fejezetek közötti átcsoportosítása tekintetében az elõirányzat-módosítási hatáskört, a kiemelt elõirányzatok (fõ összegüket nem
érintõ) átcsoportosítására is kiterjedõen – ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik – a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje gyakorolja. Nem minõsül cél- és
rendeltetésszerû felhasználásnak – a fejezeti általános tartalék kivételével – a fejezeti kezelésû elõirányzatból a felügyelet alá tartozó költségvetési szerv számára átcsoportosított összeg jutalmazási célú felhasználása.”

13677

kezdésre változik és az átszámozást követõen a § a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A fejezet felügyeletét ellátó szerv a felügyelete alá
tartozó költségvetési szerv elõirányzatát nem csökkentheti
a miniszter által adományozott kitüntetések, elismerések
pénzügyi fedezetének biztosítása céljából.”
„(7) Költségvetési szerv megszüntetése esetén a megszûnõ, illetve a jogutódként megjelölt szervezet elõirányzatát a megszüntetés napjával, de legkésõbb 30 napon belül, az elõirányzatokat terhelõ pénzforgalmi tranzakciókat
60 napon belül a felügyeleti szervnek a Kincstárnál rendezni kell.”

19. §
Az Ámr. 51. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzata – a
személyi juttatások elõirányzata átcsoportosításával
összefüggõ módosítások kivételével – csak abban az esetben csökkenthetõ, ha a központi költségvetési szerv éves
fizetési kötelezettségének – ideértve a korábban keletkezett, illetve tárgyévre átütemezett köztartozásokat is – eleget tud tenni, és errõl – az elõirányzat-módosítás benyújtásával egyidejûleg – a Kincstárnak nyilatkozik.”

20. §
17. §
Az Ámr. 47. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról – a pénzügyminiszter önállóan, illetve a
pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének együttesen benyújtott elõterjesztése alapján – a
Kormány határozatban dönt. A fejezet felügyeletét ellátó
szerv vezetõjének az elõterjesztésben nyilatkoznia kell arról, hogy”

18. §
(1) Az Ámr. 48. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A központi költségvetési szerv felügyeleti szerve – egyszeri vagy tartós jelleggel – költségvetési szervénél, ha törvény másként nem rendelkezik]
„e) a felújítás elõirányzata terhére a pénzügyminiszter
egyetértésével átcsoportosítást engedélyezhet a mûködési
költségvetés javára. Az átcsoportosítás a személyi juttatások növelésére nem irányulhat.”
(2) Az Ámr. 48. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki és ezzel egyidejûleg az (5) bekezdés számozása (6) be-

(1) Az Ámr. 52. §-ának (1)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat, a helyi kisebbségi önkormányzat feladatmutatókhoz kapcsolódó – költségvetési
törvényben meghatározott – normatív hozzájárulásainak
és támogatásainak elõirányzatát módosítani kell, ha az önkormányzat év közben feladatot, illetve intézményt helyi
önkormányzaton kívüli szervezetnek ad át, vagy átvesz.
Az önkormányzatnak e módosításra irányuló kérelmet – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzat által közölt kérelmet is – a feladat-, illetve intézményátadást, -átvételt megelõzõ hónap 5. napjáig – a Kincstár útján – kell
eljuttatni az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz az átadást-átvételt tanúsító okmányokkal. Oktatási intézmény átadása esetén az átadást tanúsító iratoknak
legkésõbb július 5-éig meg kell érkezniük az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a pénzügyminiszter az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel és az átcsoportosításban érintett miniszterrel egyetértésben intézkedik az elõirányzatok módosításáról. A módosított elõirányzatról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a helyi önkormányzatot 30 napon
belül értesíti.
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(3) Az Igazgatóság az Áht. 64. §-a (4) bekezdésének
b) pontja és az Áht. 64/A. §-ának (7) bekezdése alapján
felmerült körülményrõl az önkormányzatot értesíti.
Amennyiben az Áht. 64. §-a (4) bekezdésének b) pontja
szerinti körülményrõl az önkormányzat szerez tudomást,
akkor azt – a körülmény bekövetkezésének igazolásával
együtt – az önkormányzat írásban bejelenti az Igazgatóságnak. Az Igazgatóság az önkormányzat bejelentését felülvizsgálva azt tizenöt napon belül visszaigazolja. A
Kincstár ezt követõen a szükségessé váló többletfinanszírozásról értesíti az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumot. Az elmaradt normatív hozzájárulásoknak
és támogatásoknak az idõarányos részét, valamint – igényjogosultság esetén – a kamatot egy összegben, a fennmaradó támogatási részt pedig havi egyenlõ részletekben utalja
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium utalványozása alapján a Kincstár a következõ hónaptól kezdõdõen – a nettó finanszírozás keretében.
(4) A központi költségvetésben a helyi önkormányzatokat megilletõ normatív hozzájárulások és támogatások
eredeti elõirányzata az (1) bekezdésben, illetve az Áht.
64. §-a (5) bekezdésében és a 64/A. § (3) bekezdésének
b) pontjában foglaltak szerint módosul.
(5) A Kincstár az Áht. 64. §-ának (5) bekezdése, valamint az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdése szerint kialakult
végleges elõirányzat-lemondásról, illetve pótigényrõl
összegyûjtött és rendszerezett adatokat, valamint az Áht.
64/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti jogerõs határozatok
adatait haladéktalanul továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére.”
(2) Az Ámr. 52. §-ának (8)–(10) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(8) Az Áht. 64/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott lemondás esetén az önkormányzat a Kincstáron keresztül kezdeményezi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál az elõirányzat módosítását, és egyidejûleg megküldi az Igazgatóságnak – a nettó finanszírozás keretében folyósított központi költségvetési források
kivételével – a visszafizetés teljesítésérõl szóló pénzintézeti igazolást. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a legkésõbb a tárgyév november 30-áig beérkezõ elõirányzat-módosítási kezdeményezéssel, valamint az
Áht. 64/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határozattal
összefüggõ tárgyévi elõirányzat módosítást 30 napon belül – a Kincstár tájékoztatása mellett – ügyiratban igazolja
vissza. A tárgyév november 30-a után az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztériumhoz beérkezõ kezdeményezésekben, határozatokban rögzített elõirányzat-változást az önkormányzat az Áht. 80. §-ában elõírt év végi
költségvetési beszámoló készítése során köteles figyelembe venni. Errõl a Kincstár az önkormányzatot értesíti.
Az Áht. 63. § (3) bekezdése alapján nettó módon folyósított központi költségvetési támogatások esetében a lemondással érintett összeg visszavonása a nettó finanszírozás
keretében történik.
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(9) A kincstári számla javára tárgyévben visszafizetett
összegekrõl a Kincstár az összeg igénybevételének éve
szerint, jogcímenként csoportosítva, önkormányzatonként, havonta, minden hónap 20-áig az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumot értesíti. Az önkormányzat az általa tévesen átutalt összeg visszautalását igényelheti a területileg illetékes Igazgatóság útján a Kincstártól.
(10) A helyi önkormányzatokra vonatkozó fejezet által
végrehajtott elõirányzat-módosításról az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium vezet nyilvántartást, és
errõl a Pénzügyminisztérium egyidejû tájékoztatása mellett a pénzügyminiszter rendeletében elõírt adatlapon értesíti a Kincstárt.”
(3) Az Ámr. 52. §-a (11) bekezdésének utolsó mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A helyi önkormányzat elõirányzatának módosításáról
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium intézkedik, amelyrõl az Igazgatóságon keresztül az önkormányzatot, valamint a Kincstárt külön jogszabályban
meghatározottak szerint értesíti.”

21. §
(1) Az Ámr. 52/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Áht. 64/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott vizsgálat esetén az Igazgatóság a tényállást elsõsorban
a rendelkezésére álló iratok és saját nyilvántartása alapján
állapítja meg. Helyszíni vizsgálat – az Áht. 64/A. §-ának
(2) bekezdésében szabályozott kötelezõ eseten kívül – a
felülvizsgálat megalapozása érdekében tartható.”
(2) Az Ámr. 52/A. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget az
Igazgatóság által a helyszíni vizsgálat alapján megállapított és az Áht. 64/A. §-ának (2) bekezdése alapján jegyzõkönyvbe foglalt felhívásnak, az Igazgatóság határozatban
állapítja meg az érvényes feladatmutatókat és támogatási
összegeket.”

22. §
Az Ámr. 52/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Igazgatóság az önkormányzat számára az Áht.
64/B. §-ának (3) bekezdése alapján a hiányok pótlására és
módosításra – az igénylés feltételeit tartalmazó jogszabályban, közleményben, tájékoztatóban meghatározott
igénylési rendhez igazodóan – legfeljebb nyolc napos határidõt ad. Amennyiben az önkormányzat a hiánypótlást,
módosítást a felhívásban megjelölt határidõre nem, vagy
csak részben teljesíti, és ennek következtében az igénylés
nem felel meg a támogatás igénybevételét szabályozó jog-
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szabályban elõírt feltételeknek, a támogatási igény nem továbbítható az elbírálásra vagy utalványozásra jogosult
szerv felé. A nem továbbított támogatási igény dokumentációját az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi
az önkormányzatnak.”

23. §
Az Ámr. 52/C. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az önkormányzat év végi elszámolásának felülvizsgálata során jegyzõkönyv felvételére nem
kerül sor, az Igazgatóság a felülvizsgálat megtörténtét külön nyomtatványon záradékkal igazolja, amelynek egy
példányát megküldi az önkormányzatnak. A záradéknak
tartalmaznia kell, hogy az Igazgatóság a felülvizsgálat során a rendelkezésére álló információk alapján az elszámolásban közölt adatokhoz képest – az esetleges kiegészítõ
információkérést, illetõleg felhívást követõen – eltérést
nem állapított meg. Ha az önkormányzat a felhívás alapján
elfogadja az Igazgatóság javaslatát, az Igazgatóság által
rendelkezésre bocsátott önrevíziós adatlapon módosítja elszámolását.”

24. §
(1) Az Ámr. 54. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az államháztartás alrendszereibe tartozók körében]
„b) a helyi, helyi kisebbségi önkormányzati elõirányzat-módosításokról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,”
(2) Az Ámr. 54. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az elõirányzatok nyilvántartása – az elõirányzattal
rendelkezõ azonosító adatain túlmenõen – kiterjed]
„c) az elõirányzatok módosításának jogszabályban
megállapított hatáskörei és esetei szerinti részletezésére.”

25. §
(1) Az Ámr. 55. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felügyeleti szerv az (1)–(2) bekezdésben foglaltak végrehajtását szolgáló kincstári költségvetéssel rendelkezõ kincstári ügyfél szinten meghatározott elõirányzat-módosításokról az intézkedést követõ 5 munkanapon
belül – a pénzügyminiszter rendeletében és tájékoztatójában közzétett formában, adatlapon vagy elektronikus módon, az elõirányzat-módosítást elrendelõ törvényre vagy
kormányhatározatra történõ hivatkozással – tájékoztatja a
Kincstárt.
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(4) A felügyeleti szerv a hatáskörében végrehajtott elõirányzat-módosításokról – kivéve a feladatfinanszírozás
keretében végrehajtott elõirányzat-módosítást – 5 munkanapon belül – a pénzügyminiszter rendeletében és tájékoztatójában közzétett formában, adatlapon vagy elektronikus
módon – tájékoztatja a Kincstárt.”
(2) Az Ámr. 55. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki és egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása
(6) bekezdésre változik és az így átszámozott (6) bekezdés
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (3)–(4) bekezdés szerinti fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó elõirányzat-módosításokhoz a felügyeleti szerv köteles csatolni az e rendelet 27. számú melléklete szerinti elõirányzat-finanszírozási tervet.
(6) A kincstári költségvetéssel rendelkezõ kincstári
ügyfél a saját hatáskörében végrehajtott elõirányzat-módosításokról a módosítást követõ 5 munkanapon belül – a
pénzügyminiszter rendeletében és tájékoztatójában közzétett formában, adatlapon vagy elektronikus módon – tájékoztatja az Igazgatóságot és a felügyeleti szervet.”

26. §
Az Ámr. 57. §-ának (17) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(17) A felügyeleti szerv fejezeten belüli vagy más fejezethez tartozó központi államigazgatási szerv költségvetése javára – a lebonyolítás céljából átcsoportosított elõirányzatok, kormányzati beruházás és a felújítás kivételével – kizárólag új feladat ellátására, illetve a meglévõ feladatok növekedésével összefüggõ kiadások finanszírozására engedélyezhet többlettámogatást a fejezeti kezelésû
elõirányzatok terhére.”

27. §
Az Ámr. 57/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetési szerv, illetve a fejezeti
kezelésû elõirányzat kezelõje által kötött szerzõdésnek,
adott megbízásnak, megállapodásnak, megrendelésnek
az általános adatokon, feltételeken túlmenõen tartalmaznia kell:
a) a szakmai, mûszaki teljesítés határidejét, melyet
tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás
esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés
határideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem
haladhatja meg a tárgyévet követõ év június 30-át,
b) a kifizetendõ összeget,
c) az összeg kifizetésének határidejét, a következõ
év(ek) elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek esetében évenkénti ütemezésben.”
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28. §

Az Ámr. 58. §-ának (3) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A rendszeres személyi juttatások körébe tartozik a
teljes és részmunkaidõben foglalkoztatottak alapilletménye, illetménykiegészítése, illetménypótléka, 13. havi illetménye, illetve azok a juttatások, amelyek részükre havonta, évente rendszeresen ismétlõdve kerülnek kifizetésre. A 13. havi illetmény kifizetésérõl a tárgyév január
16-án kell rendelkezni.”
„(5) A nem rendszeres személyi juttatások között kell
megtervezni az Áht. 93/A. §-ában foglalt keresetkiegészítést, melynek számítási alapja a keresetbe tartozó juttatások elõzõ évi bázis elõirányzata. E juttatások között kell
továbbá megtervezni a jutalom elõirányzatát, melynek
mértéke – amennyiben a Kormány másként nem rendelkezik – a költségvetési szerveknél a rendszeres személyi juttatások elõirányzatának legfeljebb 8%-a. E rendelkezés
nem vonatkozik az adó-, illeték- és vámügyi, továbbá
munkabiztonsági és munkaügyi feladatokat ellátó szervekre, illetve helyi önkormányzati költségvetési szervek
esetében az e feladatokat ellátókra, továbbá a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletére.”

29. §
(1) Az Ámr. 59. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A személyi juttatások elõirányzatának az elõirányzat-maradványa év közben, illetve a következõ évben a
pénzmaradvány, illetõleg az elõirányzat-maradvány jóváhagyását követõen felhasználható jutalom kifizetésére. E
kifizetés valamennyi forrásból az e rendelet 58. §-ának
(5) bekezdésében említett mértéken felül a rendszeres személyi juttatási elõirányzat további 10%-os mértékéig terjedhet, az e rendelet 58. §-ának (5) bekezdésében megjelölt szervek és feladatot ellátók kivételével. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethetõ jutalom.”
(2) Az Ámr. 59. §-ának (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Abban az esetben, ha a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti elõirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-elõirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben
és a következõ év(ek)ben felhasználhatja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha feladatelmaradás történt, továbbá ha a feladat ellátására más szervezeti formában kerül sor.
(7) A személyi juttatások elõirányzatából származó
megtakarítás – a feladatelmaradásra esõ megtakarítás kivételével – az adott évben, továbbá a pénzmaradvány, illetve az elõirányzat-maradvány jóváhagyását követõen – a
(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – felhasználható. A személyi juttatások elõirányzatának tartós meg-
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takarítása illetményjavításra és jutalmazásra felhasználható, évközi átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. Tartós kötelezettség vállalható – a fejezet felügyeletét ellátó szerv által szabályozott módon – a
tartósan távollévõ bírák álláshelyeinek részbeni betöltésére.”

30. §
Az Ámr. 60. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövege és
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Tárgyévben megvalósuló létszámcsökkenésnek
minõsül, ha a költségvetési szerv év közben úgy hajt végre
létszámcsökkenést (álláshely megszüntetést), hogy”
„c) a létszámcsökkenéssel összefüggésben felmerülõ
kifizetések részben vagy egészében a tárgyévben esedékesek,”

31. §
Az Ámr. 63/B. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetési szervnek a vagyonkezelésében lévõ ingatlan engedélyezett értékesítésébõl származó bevételnek az értékesítés igazolt költségeinek és az értékesítést terhelõ általános forgalmi adó befizetési kötelezettség fedezetén felüli összegét a bevétel jóváírását követõ 15 napon belül kell befizetnie, amennyiben nem nyújt
be visszahagyási kérelmet.
(2) Visszahagyási kérelmet a kincstári vagyont értékesítõ központi költségvetési szerv felügyeleti szerve a KVI-n
keresztül a pénzügyminiszternek nyújthat be az ingatlan
értékesítésébõl származó bevételre, ha a bevétel jogszabályban elõírt vagy a Kormány vagy a felügyeleti szerv által elfogadott intézményfejlesztési programban megjelölt
feladat megvalósítását szolgálja.”

32. §
Az Ámr. 65. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás jellegû hasznosításával összefüggõ bevételek és
kiadások, a kincstári körbe tartozó költségvetési szerveknél – ideértve a fejezeti kezelésû elõirányzatokat is – elõirányzat-maradvány a módosított kiadási és bevételi elõirányzatok és azok teljesítése különbözeteként képzõdik.
Az állami felsõoktatási intézménynek a maradvány-elszámolás során külön be kell mutatnia az értékpapírok vásárlására fordított kiadást, illetve ezen értékpapírok értékesítésébõl, beváltásából származó bevételt is.”
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33. §

Az Ámr. 70. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„70. § (1) A feladatfinanszírozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni:
a) a központi beruházásokra, beleértve a lakásépítés és
a lakástámogatás elõirányzatait is,
b) egyes európai uniós támogatással (PHARE, Átmeneti támogatás, Schengen Alap, TEN-T) megvalósuló
programokra, továbbá az uniós nagyberuházások és komplex programok elõkészítésére a decentralizált rész kivételével,
c) a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló programokra a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével,
d) a nemzetközi fejlesztési intézmények (Világbank,
Európai Beruházási Bank stb.) pénzeszközeibõl (hitel és
vissza nem térítendõ támogatás), vagy nemzetközi egyezmény alapján Magyarországnak nyújtott segélybõl megvalósuló feladatok lebonyolítására a pénzügyminiszter döntése alapján,
e) az úthálózat, valamint a vasúthálózat fejlesztésével
és fenntartásával kapcsolatos feladatokra,
f) informatikai rendszerfejlesztéssel és mûködtetéssel
kapcsolatos elõirányzatokra,
g) a PPP programokkal kapcsolatos kiadásokra,
h) a terület- és régiófejlesztéshez kapcsolódó azon feladatokra, melyek ellátásában a Kincstár közremûködõ
szervezetként nem vesz részt,
i) az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukcióját célzó beruházásokra,
j) kiemelt jelentõségû sportlétesítmények megvalósítási programjaira,
k) a felügyeleti szerv által kezdeményezett egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatokra.
(2) Az (1) bekezdés e)–j) pontok hatálya alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatok közül nem tartoznak a feladatfinanszírozás körébe az alábbi elõirányzatok:
a) a nemzetközi tagsági díjra, külföldi devizában teljesítendõ kötelezettségekre jóváhagyott fejezeti kezelésû
elõirányzatok;
b) az ösztöndíjak, a kitüntetések, díjak, az állami és
nemzeti ünnepek központi lebonyolításának elõirányzatai;
c) a normatív módon mûködõ támogatások és térítések;
d) az év közben belépõ beruházások – költségvetési
szervhez átcsoportosításra kerülõ – mûködtetési, fenntartási elõirányzata;
e) a társadalmi szervezetek, közalapítványok, közhasznú társaságok költségvetési törvényben mûködési támogatásként megjelölt elõirányzata;
f) a határon túli magyarok oktatási és kulturális feladatainak támogatása;
g) a fejezeti tartalék.
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(4) Azon elõirányzatok esetében, melyekre a vonatkozó
jogszabályi (végrehajtási) rendelkezés külön definiált
szakmai mechanizmus alkalmazását írja elõ, ennek megtörténte után kell a kifizetést (a pénzügyi rendezést) kezdeményezni a jelen fejezetben összegzett eljárási szabályok
szerint.”

34. §
Az Ámr. 72. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A feladatfinanszírozási körbe vont elõirányzatok
finanszírozásának megkezdéséhez
a) e rendelet 70. §-a (1) bekezdésének a) pontjában szereplõ központi beruházások esetében Beruházási Finanszírozási Alapokmányt (a továbbiakban: Alapokmány),
b) az e rendelet 70. §-a (1) bekezdésének b) és
e)–k) pontjában szereplõ elõirányzatokra Feladatfinanszírozási Engedélyokiratot, a c) pontjában szereplõ elõirányzatokra Finanszírozási Alapokmányt (a továbbiakban
együtt: Engedélyokirat), a d) pontjában megnevezett projektek esetén pedig az igénybe veendõ pénzforrás jellegének megfelelõen Alapokmányt vagy Engedélyokiratot
kell benyújtani, az e rendelet 5. számú melléklete szerinti
tartalommal.”

35. §
(1) Az Ámr. 73. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Kincstár a megküldött finanszírozási okmányokat átvizsgálja és az Ismertetõt feladatazonosítóval, az
Alapokmányt, valamint az Engedélyokiratot részfeladat
azonosítóval ellátva visszaigazolja (visszaküldi) a fejezetnek, amely gondoskodik a megvalósító értesítésérõl. A
Kincstár az Alapokmányt és az Engedélyokiratot a költségvetési törvényben meghatározott cél(ok)nak és elõirányzat(ok)nak való megfelelés, a rendelkezésre álló elõirányzatok, források, az okirat kitöltésének teljeskörûsége,
valamint a szakmai döntéshozó által szükség szerint megállapított egyéb szempont szerint vizsgálja.”
(2) Az Ámr. 73. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A felügyeleti szerv a Kincstár által megküldött értesítõ alapján – feladat/részfeladat azonosítóval jelölt – a
pénzügyminiszter által szabályozott elõirányzat-módosításra rendszeresített adatlapon a finanszírozási okmányok
módosítása nélkül rendelkezhet az elõirányzatok visszavezetésérõl, ha az szerzõdéssel alátámasztott. Az így visszavezetett elõirányzat-maradványokhoz kapcsolódó, az
Európai Unió által nyújtott – és a tárgyévet megelõzõen a
devizaszámlára beérkezett – források felhasználására a finanszírozási alapokmányok módosítása nélkül, az érintett
elõirányzat-maradványok tárgyévi megnyitásával kerülhet

13682

MAGYAR KÖZLÖNY

sor. Az okmányok elõirányzati összegének vagy a pénzügyi forrás összetételének változása esetén a finanszírozás
okmányait ismételten be kell nyújtani. Minden egyéb módosítást levélbeli közléssel lehet kezdeményezni. Az eljárás alkalmazható a fejezet felügyeletét ellátó szerv rendelkezési jogában fenntartott fejezeti kezelésû elõirányzatok
maradványa terhére lekötött elõirányzatokra is.”

36. §
(1) Az Ámr. 75. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A jóváhagyott elõirányzatok felhasználása a 72. §-ban
részletezett okmányok alapján a fejezet vagy a költségvetési szerv részére nyitott]
„b) 70. § (1) bekezdésének b)–k) pontjaiban foglalt feladatok esetén a Feladatfinanszírozási elõirányzat-felhasználási keretszámláról (a továbbiakban: FEFK)”
[történik az Engedélyokiratban/Alapokmányban utalványozásra kijelölt kezdeményezése alapján a Kincstárnál. A
FEFK, BEFK számlára a számlatulajdonos közvetlenül
csak jóváírást kezdeményezhet.]
(2) Az Ámr. 75. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 70. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt feladatok pénzügyi lebonyolítási szabályait külön kormányrendelet tartalmazza.”
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lésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról fizette ki, a
kifizetés bankszámla kivonattal történõ igazolása mellett
legfeljebb a kifizetést követõ 6 hónapon belül kezdeményezheti, de legkésõbb a tárgyév végéig kezdeményeznie
kell az érintett részfeladat (központi beruházás) pénzügyi
üteme terhére a megfelelõ számlájára történõ visszatérítést.”
(3) Az Ámr. 76. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A Kincstár a feladatfinanszírozási körbe tartozó
feladatok megvalósítását elõzetesen a pénzügyi lebonyolítás keretében ellenõrzi. A Kincstár jogosult a megvalósításban közremûködõ szervektõl (személyektõl) az ellenõrzés során felvilágosítást kérni a lebonyolítással kapcsolatos iratokba betekinteni, továbbá a szükséges okmányokról hitelesített másolatot vagy kivonatot kérni.”

38. §
Az Ámr. 78. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„78. § A központi költségvetés és az alapok e rendelet
7. számú mellékletében megjelölt elõirányzatai, részelõirányzatai, felhasználási jogcímei (a továbbiakban együtt:
azonos célú elõirányzatok) felhasználásának szabályozása, az elõirányzatokat terhelõ döntések, a támogatások felhasználása során e fejezet rendelkezéseit – a 93/B. §-ban
foglalt, illetve a nem állami humán szolgáltatókra vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott eltérésekkel – kell alkalmazni.”

37. §
(1) Az Ámr. 76. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Kincstár a kifizetéseket a Kincstárhoz bejelentett
módon aláírt fizetési megbízásai alapján teljesíti. A fizetési megbízásokhoz a megvalósult szakmai, illetve mûszaki-naturális teljesítményt dokumentáló számviteli bizonylatokat, lakástámogatási kiemelt elõirányzat felhasználását kezdeményezõ átutalás esetén a 100. § (1)–(4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó kimutatást kell csatolni.
Amennyiben a fizetési megbízás benyújtására – a Kormány által elfogadott fizetés-átütemezés keretében – a teljesítést követõ években kerül sor, a bizonylatokat a kifizetések kezdeményezésének várható idõpontjától függetlenül a kivitelezõi teljesítés igazolását követõ 10 napon belül
a Kincstár részére meg kell küldeni a (6) bekezdés szerinti
ellenõrzés megvalósítása és a beruházás pénzügyi elõirányzata (fedezete) terhére történõ nyilvántartásba vétel
céljából.”
(2) Az Ámr. 76. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a megvalósító a kivitelezõ által benyújtott számlát – egyedi mérlegelése alapján – a saját intézményi vagy
valamelyik – feladatfinanszírozáson kívüli – fejezeti keze-

39. §
Az Ámr. 79. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(11) A Nemzeti Kulturális Alap elõirányzataira az
e rendelet VIII. fejezetének rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Az Alap elõirányzatát – a külön törvényben meghatározott támogatási célok figyelembevételével – az e rendelet 7. számú mellékletében meghatározott elõirányzat
kezelõjével évenként – legkésõbb a tárgyév február
15-éig – egyeztetni kell, és arról jegyzõkönyvet kell felvenni. Az egyes szakmai kollégiumok pályázati felhívásaikat és a bírálati döntésrõl készült dokumentumokat az
Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és
egyéb beruházások elõirányzat kezelõjével egymásnak
kölcsönösen megküldik a párhuzamosságok, az indokolatlan állami finanszírozások elkerülése érdekében.”

40. §
Az Ámr. 81. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) Ugyanazon programhoz, projekthez támogatás egy
elõirányzatból csak egy alkalommal ítélhetõ meg, kivéve,
ha adott támogatásra vonatkozó kormányrendelet eltérõen
nem rendelkezik. A 79. § (2) bekezdése szerint kiadott szabályozás rendkívüli méltánylást igénylõ, a szerzõdéskötést
követõen kialakuló, korábban elõre nem látható okok
miatt bekövetkezõ esetekre ettõl eltérõ szabályokat állapíthat meg.
(2) A 87. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel a lejárt
esedékességû, meg nem fizetett köztartozással rendelkezõkkel – a köztartozás megfizetéséig –, valamint a felszámolási eljárás alatt álló szervezetekkel – függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglétérõl – támogatási szerzõdés nem köthetõ, illetve a szerzõdéskötést követõen kialakuló ilyen köztartozás, illetve meginduló felszámolási
eljárás esetén támogatás nem folyósítható.
(3) A szükséges jogerõs hatósági engedélyek, a pályázati felhívásban felsorolt hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély hiányában támogatási szerzõdés nem köthetõ, állami pénzeszközökbõl támogatás nem folyósítható.
(4) Amennyiben az elõirányzat felhasználási szabályozása a támogatás feltételeként elõírja, hogy a támogatás
igénylõjének meghatározott nagyságrendû saját forrással
kell rendelkeznie, nem tekinthetõ saját forrásnak az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó támogatást igénylõ,
pályázó költségvetési szervnek, ezen költségvetési szerv
felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra elõirányzott összeget, valamint az Önkormányzati Önerõ
Alapból a részben európai uniós forrásból finanszírozott
projektek megvalósításához nyújtott támogatást.”

41. §
(1) Az Ámr. 82. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A jelentõsebb vállalati beruházások esetében]
„a) a támogatási igény elbírálására – amennyiben a pályázat befogadásra került – a pályázat benyújtásától számított 45 nap áll rendelkezésre, ha jogszabály eltérõen nem
rendelkezik,”
(2) Az Ámr. 82. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatási igény benyújtása elõtt – az Európai
Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós Alapjából finanszírozandó projektek esetében az operatív programnak
az Európai Bizottság általi befogadását megelõzõen – megkezdett beruházáshoz, fejlesztéshez támogatás
nem adható, kivéve a címzett és céltámogatásban részesített fejlesztések esetén a helyi önkormányzatok fejlesztési
és vis maior feladatának támogatását, illetve a helyi önkormányzatok céltámogatással megkezdett, 2000. október
31-én folyamatban lévõ beruházásainak Környezetvédelmi Alap Célfeladatból, valamint a Vízügyi Célelõirányzat-
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ból – egyedi és kivételes eljárás keretében, megfelelõ felülvizsgálat elvégzése után – történõ támogatását.”
(3) Az Ámr. 82. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(6) Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós Alapjából finanszírozott projektek esetében a Kormány egyedi döntése alapján, illetve ha a kedvezményezett
költségvetési szerv, helyi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, jogi személyiségû önkormányzati társulás, megyei
területfejlesztési tanács, regionális fejlesztési tanács vagy
többcélú kistérségi társulás, az operatív programnak az
Európai Bizottság általi befogadását megelõzõen már támogatási döntéssel rendelkezõ beruházáshoz is nyújtható támogatás, kivéve, ha jogszabály eltérõen rendelkezik.”

42. §
(1) Az Ámr. 83. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövege, b)–c), e) és i) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép és egyidejûleg a bekezdés a következõ k) ponttal egészül ki:
„(2) A pályázótól – ha törvény vagy kormányrendelet
eltérõen nem rendelkezik, a pályázat befogadásának feltételeként – írásbeli nyilatkozatot kell kérni:”
„b) annak tudomásul vételérõl, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának
(6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt
kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerül,
c) ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és az e rendelet
92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a
lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,”
„e) a pályázati felhívásban elõírt biztosítékok meglétérõl, valós értékérõl és érvényesíthetõségérõl,”
„i) arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzõdés lejártáig bejelenti, ha ellene csõd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás indult, illetve lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozása keletkezett,”
„k) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ban megfogalmazott követelményeinek,
valamint az Áht. 15. § (11) bekezdés szerint vizsgálandó
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet adatait rendelkezésre bocsátja.”
(2) Az Ámr. 83. §-a (4) bekezdésének a) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A pályázathoz csatolni kell]
„a) a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások
támogatási igénye, pályázata esetében a testületi, társulási

13684

MAGYAR KÖZLÖNY

tanácsi határozatot, vagy helyi önkormányzat esetében a
képviselõ-testület költségvetési rendeletbe foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása
alapján a polgármester nyilatkozatát a saját forrás biztosításáról,”
„d) a program megvalósítása pénzügyi fedezetének
megalapozását célzó, egyes források rendelkezésre bocsátását igazoló ígérvényeket, ide nem értve az önkormányzatok, önkormányzati társulások részére nyújtandó, az európai uniós fejlesztési pályázatokhoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére vonatkozó, a központi költségvetésbõl nyújtandó támogatási ígérvényt,”

43. §
Az Ámr. 84. §-a (1) bekezdése d) pontjának felvezetõ
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A fejlesztési támogatások esetében a 83. §-ban meghatározottakon kívül a pályázathoz csatolandó]
„d) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatással
létrejött létesítmény mûködtetésének, fenntartásának fedezetét mely forrásból, így”

44. §
(1) Az Ámr. 85. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A pályázatok elbírálásáról a döntéshozónak emlékeztetõt kell készítenie, amelynek tartalmaznia kell az értékelés legfontosabb szempontjait. A pályázók az emlékeztetõ pályázatukra vonatkozó részét megtekinthetik.”
(2) Az Ámr. 85. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A döntésrõl a pályázókat a döntéstõl számított
15 munkanapon belül írásban kell értesíteni. A nyertes támogatás igénylõk és pályázók (a továbbiakban együtt:
kedvezményezettek) számára egyidejûleg a szerzõdés
megkötésére megfelelõ határidõt kell megállapítani,
amely határidõig a támogatási döntésre az ajánlati kötöttség szabályait kell alkalmazni.”

45. §
(1) Az Ámr. 87. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép és a bekezdés a következõ
b) ponttal egészül ki:
[A fejlesztési célú támogatást elnyert kedvezményezettel
való szerzõdéskötés feltétele]
„a) a kedvezményezett teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely
szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság
(a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó,
lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális
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saját forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek
nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést
(részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,
b) önkormányzatok, önkormányzati társulások esetében a program megvalósítása pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, az európai uniós fejlesztési pályázatokhoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére
vonatkozó, a központi költségvetésbõl nyújtandó támogatási ígérvény, amennyiben ez az önerõ forrásának részét
képezi.”
(2) Az Ámr. 87. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A támogatást nyújtó köteles a szerzõdésben – az általa
meghatározott egyéb esetek mellett – az elállás jogát kikötni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább
egy bekövetkezik]
„a) a támogatási szerzõdésben rögzített megvalósítási
idõszak kezdõ idõpontjától számított három hónapon belül – kivéve, ha az adott támogatást szabályozó jogszabály
eltérõen rendelkezik – a szerzõdés teljesítése a kedvezményezettnek felróható okból nem kezdõdik meg, vagy a kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idõ alatt írásban sem menti ki,”
(3) Az Ámr. 87. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a támogatott program, projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerzõdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget, ezt a kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a 85. § (5) bekezdésében megjelölt döntéshozóknak.
(6) Amennyiben a támogatott program, projekt megvalósítása a kedvezményezettnek fel nem róható okból
meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik, az (5) bekezdés
szerinti jelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról le kell mondani, az igénybe vett
támogatás egészének vagy arányos részének visszafizetésérõl a döntéshozó rendelkezik.”
(4) Az Ámr. 87. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül
ki és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (8) bekezdés számozása
(9) bekezdésre változik:
„(8) A regisztrált adatok egyeztetése céljából az OTMR
évente június 30-ig adatot szolgáltat az OTMR-ben feldolgozott 8/b. számú melléklet szerinti információkról az
adatszolgáltatóknak. Az adatszolgáltatók évente július
31-ig aktualizálják az általuk szolgáltatott adatok körét.”
(5) Az Ámr. 87. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (9)–(11) bekezdés
számozása (11)–(13) bekezdésre változik és az így átszámozott (11) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(10) Az utolsó folyósítási részlet utalványozásáról
szóló 9. számú adatlap adattartalma OTMR-ben történõ regisztrációját követõen a Kincstári OTMR intézkedik a
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kedvezményezetteknek a 87. § (9) bekezdése, valamint a
92. § (4) bekezdése szerinti adóhatósági megfigyelési körbõl történõ kivezetése érdekében.
(11) Amennyiben a program, projekt összköltsége (kiadása) csökken a tervezetthez képest, a támogatási összeget – ha szükséges a szerzõdés módosításával – a projekt
összköltsége csökkentésének arányában az elõirányzat kezelõjének is csökkentenie kell, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelõen. Ha az
adott pályázati rendszerben a program megvalósításához a
lehetséges legnagyobb támogatási összeg került jóváhagyásra, az elõirányzat kezelõje jogosult a támogatáscsökkentés mértékének meghatározására.”
(6) Az Ámr. 87. §-a az átszámozást követõen a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A támogatási szerzõdés csak akkor módosítható,
ha a projekt az így módosított feltételekkel is támogatható
lett volna.”

46. §
Az Ámr. 88. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Az elõirányzat kezelõje jogosult pályázati rendszerében további szankciókat meghatározni, és a szerzõdéses
kötelezettségek nem teljesítése esetén azt érvényesíteni. A
visszafizetési kötelezettség az elõirányzat kezelõjének
döntése alapján részletekben is teljesíthetõ, aminek idõtartama nem haladhatja meg a 36 hónapot. A visszafizetés
ütemezését a támogatási szerzõdés módosítása rögzíti.”

47. §
Az Ámr. 89. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„89. § (1) Az elõirányzatból támogatott beruházással
létrehozott vagyon – amennyiben az a kedvezményezett
tulajdonába kerül – a támogatási szerzõdésben meghatározott idõpontig csak a támogatási döntést hozó elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és
az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe, illetve terhelhetõ meg. Természetbeni telephely juttatás esetén, vagy ha a beruházó a telephelyet vissza nem térítendõ támogatásból vásárolta
vagy építette meg, teljes elidegenítési és terhelési tilalmat,
keretbiztosítéki jelzálogot kell érvényesítenie a támogatási
szerzõdésben a forráskezelõnek.
(2) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a vissza
nem térítendõ támogatásban részesült beruházás (tárgyi
eszközök és immateriális javak) támogatási szerzõdésben
meghatározott idõpontig történõ elidegenítése esetén az
elõirányzatról szóló szabályozás szerint a 88. § (4)–(5) bekezdésben megjelölt elõirányzat javára és módon vissza
kell fizetni a vissza nem térítendõ támogatás jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összegét, vagy – amennyi-

13685

ben ez utóbbi a nagyobb – be kell fizetni a bevételbõl a támogatás arányának megfelelõ összeget. A kamatszámításnál az elidegenítéskor érvényes jegybanki alapkamatot
kell figyelembe venni, a kamatszámítás kezdõ idõpontja a
vissza nem térítendõ támogatás – vagy annak elsõ része – kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelõzõ nap.”

48. §
(1) Az Ámr. 91. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló programok
esetében a (3) bekezdésben meghatározott feltételek mellett az operatív program vagy a közösségi kezdeményezés
irányító hatóság indokolt esetben dönthet úgy, hogy a pályázati kiírásban és a támogatási szerzõdésben elõlegfizetést biztosít a kedvezményezett részére. Az indokoltság
eseteit a pályázati kiírásban ismertetni kell, a pénzügyminiszterrel egyetértésben. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások
hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló
1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének
k) pontja szerinti központi program esetén az elõleg nagyságának legmagasabb összegére vonatkozó, a (3) bekezdésben szereplõ összeghatárt az irányító hatóság figyelmen kívül hagyhatja. Az elõleget hazai és közösségi forrásból, az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós Alapjából támogatott adott intézkedés, illetve projekt szerinti finanszírozási arányban kell nyújtani.”
(2) Az Ámr. 91. §-a (5) bekezdésének felvezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ a) ponttal egészül ki és ezzel egyidejûleg a jelenlegi a)–d) pontok számozása b)–e) pontra változik, és az
így átszámozott c) pont helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(5) Az Európai Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló programok
esetében az elõlegnyújtás, illetve a támogatás kifizetése
során a következõk szerint kell eljárni:”
„a) az elõleget a támogatási szerzõdés hatálybalépésének napjától számított 3 hónapon belül a projekt elindításához az elsõ kifizetési kérelem benyújtását megelõzõen lehet igényelni,”
„c) idõközi fizetést a támogatást nyújtó szervezet a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokhoz igazodva teljesít. A kedvezményezett idõközi fizetési kérelméhez mellékelni kell a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett számla és/vagy egyéb gazdasági eseményt
hitelesen igazoló dokumentumot, valamint a kiegyenlítésrõl szóló banki bizonylat másolatát, szállítói kiutalás esetén pedig a számla másolatát és a teljesítés igazolásáról
szóló dokumentumot. Az operatív program irányító hatóság által meghatározott összeghatár alatt számlaösszesítõ
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is benyújtható. Az elõleg és az idõközi fizetések összege
nem haladhatja meg a megítélt támogatás 80%-át, nonprofit kedvezményezett esetében a 90%-át. Ettõl eltérni csak
központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében
lehet, ahol az elõleg és az idõközi fizetések összege elérheti a megítélt támogatás 100%-át. Az eltérés mértékérõl az
operatív program vagy a közösségi kezdeményezés irányító hatóság vezetõje dönt,”
(3) Az Ámr. 91. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása esetén
a (3) bekezdés szerinti mértékû elõleg – az (5) bekezdés
szerinti kivétellel – a projekt megvalósítása során legfeljebb három alkalommal nyújtható 25%-os ütemezésben, a
finanszírozás évenkénti ütemének figyelembevételével, a
korábban kapott elõleggel, illetve az idõarányos saját forrással való elszámolást követõen. A támogatás fennmaradó része csak a zárójelentés elfogadása után folyósítható.
Költségvetési szerv részére a 75% elõleggel történt elszámolást követõen a fennmaradó összeg elõlegként átcsoportosítható azzal a feltétellel, hogy nem megfelelõ szakmai teljesítés esetén a kedvezményezett fejezetnek intézkednie kell a jogtalanul igénybe vett elõirányzat átadó fejezet részére történõ átcsoportosításáról.”
(4) Az Ámr. 91. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül
ki:
„(9) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból, és központi
költségvetésbõl és/vagy Önkormányzati Önerõ Alapból
együttesen elnyert támogatással megvalósított projektek támogatás utalása elõtti ellenõrzését a Kincstár a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével végzi.”

49. §
Az Ámr. 92. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az APEH, a VPOP és szervei, valamint a Kincstár
e rendelet 87. §-ának (9) bekezdésében foglalt tájékoztatása alapján számszerû adatot szolgáltatnak az utalványozónak és az OTMR részére, amikor a kedvezményezettnek az
adatkérést megelõzõ hónap utolsó napjáig esedékessé vált
és a felülvizsgálat napjáig meg nem fizetett köztartozása,
illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen
tartozása alakul ki, illetõleg azt megfizette, vagy arra idõközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott. A döntéshozó és/vagy utalványozó, valamint az
OTMR tájékoztatása elektronikusan, havi rendszerességgel történik. Az operatív programok vonatkozásában az
adatszolgáltatást – a pályázó hozzájáruló nyilatkozata
alapján – közvetlenül az EMIR kapja.
(5) A (4) bekezdésben foglalt adatszolgáltatás alapján a
kedvezményezett lejárt esedékességû, meg nem fizetett
köztartozása esetén – a köztartozás fennálltáig – az utalványozó köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását.”
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Az Ámr. 93. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„93. § (1) Egy program vagy projekt akkor tekinthetõ
befejezettnek, ha a támogatási szerzõdésben meghatározott feladat, cél szerzõdésszerûen teljesült (projekt fizikai
megvalósítása), és a kedvezményezett utolsó beszámolóját
és kifizetési igénylését a támogató jóváhagyta.
(2) Egy program vagy projekt akkor tekinthetõ lezártnak, ha a támogatási szerzõdésben vállalt valamennyi kötelezettség – hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelõen – teljesült, és a támogatási döntés kedvezményezettjének a kötelezettségek megvalósulásának eredményeirõl
szóló beszámolója benyújtását követõen a támogató általi
jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzõkönyv elkészült.”

51. §
(1) Az Ámr. 99. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A Kincstár a központi költségvetési szervek részére a
költségvetésük végrehajtásához]
„n) Európai Mezõgazdasági Garancia Alap (EMGA), illetve Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) pénzforgalmi megelõlegezési számlát,”
[vezethet]
(2) Az Ámr. 99. §-ának (1) bekezdése a következõ
p)–q) ponttal egészül ki:
[A Kincstár a központi költségvetési szervek részére a
költségvetésük végrehajtásához]
„p) a felsõoktatási intézmények részére saját bevételek
célelszámolási számlát,
q) MVH nemzeti agrárkár-enyhítési lebonyolítási
számlát”
[vezethet]
(3) Az Ámr. 99. §-ának (19) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(19) Az EMGA pénzforgalmi megelõlegezési számla
az EU Európai Mezõgazdasági Garancia Alapjához kapcsolódó költségvetésen kívül kezelt támogatások, az
EMVA pénzforgalmi megelõlegezési számla az EU Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapjához kapcsolódó támogatások – ide nem értve az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot – megelõlegezésére, az akkreditált intézmény részére nyitható. A számla egyenlege év végén – a zárást megelõzõ utolsó tranzakcióként – automatikusan visszavezetésre kerül a Kincstár EMGA/EMVA
Megelõlegezési számla javára.”
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(4) Az Ámr. 99. §-a a következõ (21)–(22) bekezdéssel
egészül ki:
„(21) A felsõoktatási intézmények saját bevételek célelszámolási számla a felsõoktatási intézmények saját bevételébõl származó pénzforgalmának kezelésére nyitható.
(22) Az MVH nemzeti agrárkár-enyhítési lebonyolítási
számla a kárenyhítõ juttatással kapcsolatos feladatokat ellátó Szervezet részére nyitható. A számlára vonatkozó
egyéb elõírásokat külön jogszabály szabályozza.”

52. §
(1) Az Ámr. 101. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kincstár pénzforgalmi lebonyolítási számlát vezet Igazgatóságonként
a) a családtámogatások pénzbeni ellátásának kifizetésére,
b) a nem állami humán szolgáltatások normatív támogatásának folyósítására.
A számlák egyenlege év végén – a zárást megelõzõ utolsó tranzakcióként – automatikusan visszavezetésre kerül a
forrást biztosító számla javára.”
(2) Az Ámr. 101. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Kincstár pénzforgalmi lebonyolítási számlát vezet adónemenként és egyéb fizetési kötelezettségenként a
központi költségvetési szervek (beleértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is) befizetési kötelezettségei adóhatóság felé történõ teljesítéséhez.”
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hajtásához kapcsolódó feladatok pénzforgalmának kimutatására]
„c) államigazgatási eljárási illeték, továbbá az azzal
összefüggésben felszámított mulasztási bírság, késedelmi
pótlék befizetésére illetékbeszedési számlát,”
[vezethet].
(3) Az Ámr. 103. §-a (8) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (6) bekezdés j)–k) pontja szerint nyitott alcímû számlákról, valamint a (7) bekezdés c)–d) pontjai szerint vezetett számlákról kizárólag az alábbi kifizetések, utalások
teljesíthetõk]
„c) a költségvetési törvény szerint, a központi költségvetést megilletõ államigazgatási eljárási illeték- és az azzal
összefüggésben felszámított pótlék-, mulasztási bírságbevétel utalása a kincstári számla javára,”

54. §
Az Ámr. 105. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„105. § (1) Az elkülönített állami pénzalap kezelõje az
alap pénzügyi gazdálkodását a Kincstárban vezetett központi és területi elõirányzat-felhasználási keretszámlán
bonyolítja.
(2) Az alap számlájának megnyitásáról, illetve megszüntetésérõl az alap felett rendelkezõ miniszter – az alap
létesítésének, mûködési és lebonyolítási rendje változását,
illetve megszüntetésének idõpontja szerinti határnappal az
alap kezelõje a pénzügyminiszter egyetértésével – gondoskodik.”

55. §
53. §
(1) Az Ámr. 103. §-a (6) bekezdésének j) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A helyi önkormányzat a költségvetési elszámolási
számlájához kapcsolódóan – általában jogszabályban
meghatározott bevételek és kiadások elkülönített elszámolására – alcímû számlákat nyithat a következõk szerint]
„j) a helyi adók befizetésére adónemenként külön adóbeszedési számlát, a gépjármûadó befizetésére gépjármûadó beszedési számlát, a luxusadó beszedésére luxusadó
beszedési számlát, a késedelmi pótlék befizetésére pótlék
beszedési számlát, a bírságok, önellenõrzési pótlék és a
végrehajtási költség befizetésére bírság beszedési számlát,
a talajterhelési díj befizetésére talajterhelési díj beszedési
számlát, termõföld bérbeadásából származó jövedelem
adója befizetésére jövedelemadó beszedési számlát,”
(2) Az Ámr. 103. §-a (7) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A helyi önkormányzat a (2) és (6) bekezdésben felsorolt
számlákon kívül a nem közvetlenül a költségvetés végre-

Az Ámr. 106. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti Elszámolási
számlára kerülnek átutalásra az APEH-tõl naponta átutalt
bevételek, innen kerül visszautalásra a jogosulatlan bevétel az APEH részére. Erre a számlára kell átvezetni év végén az (1) bekezdés b)–c) pontjában megjelölt számlák
egyenlegét.”

56. §
Az Ámr. 108/A. §-a (4) bekezdése d) pontjának da) és
df) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a bekezdés d) pontja a következõ dg) alponttal egészül ki:
[Mentesek a díjfizetés alól a következõ tranzakciók]
[d) a Munkaerõpiaci Alap]
„da) Passzív ellátások cím;”
„df) Egyéb költségvetési befizetés cím;
„dg) Vállalkozói járulék cím”
[kiadási elõirányzatai terhére teljesített átutalások.]
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57. §

58. §

Az Ámr. a következõ 109/A. §-sal egészül ki:
„109/A. (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére
történõ fejezeten kívüli, valamint a fejezet által közvetlenül teljesített kifizetésekhez a támogatás az éves kiadási
elõirányzatra és annak forrásaira (bevétel, támogatás, elõirányzat-maradvány) kiterjedõ elõirányzat-finanszírozási
terv alapján teljesítésarányosan vehetõk igénybe, kivéve a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez” fejezeti kezelésû elõirányzat központosított bevétellel ellentételezett támogatását.
Az elõirányzat-finanszírozási terv alapul kell szolgáljon a
teljesítésarányos finanszírozáshoz (keretnyitáshoz) és a
likviditásmenedzseléshez, továbbá összhangban kell lennie a kötelezettségvállalásokkal.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elõirányzat-finanszírozási tervet – a jóváhagyott költségvetési törvény alapján – az e rendelet 27. számú mellékletében
meghatározott formában a felügyeleti szervnek tárgyév
január 10-ig, majd ezt követõen havonta a tárgyhónapot
megelõzõ hó 20. napjáig kell benyújtania a Kincstárhoz.
A január hónapra vonatkozó tervet valamennyi fejezeti
kezelésû elõirányzatra vonatkozóan – jóváhagyott költségvetési törvény hiányában a benyújtott törvényjavaslat alapján – dekádonkénti részletezésben a
tárgyévet megelõzõ év december 22-ig kell a Kincstár
részére megküldeni.
(3) A kifizetési ütem az elõirányzat-finanszírozási terv
benyújtásával érintett tárgyhónapon belül a felügyeleti
szerv kérelmére a Kincstár által módosításra kerül. Az erre
vonatkozó kérelmet a kiadás várható teljesítésének idõpontját megelõzõ 10 napig kell benyújtani. Ettõl eltérni
csak rendkívüli esetben lehet.
(4) A Kincstár a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „Energiaár-kompenzációs befizetés” számlájára
beérkezett bevételek eredeti elõirányzatát meghaladó
bevétel terhére – a szociális és munkaügyi miniszter
kezdeményezésére – a pénzügyminiszter elõirányzat-módosítását követõen bocsátja rendelkezésre a Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez” fejezeti kezelésû elõirányzata javára az elõirányzat-felhasználási keretet. A
költségvetési szerv az általa beszedett központosított
bevételt – kivéve, ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – köteles minden hónap 27-éig a megfelelõ nemzetgazdasági számlára átutalni.
(5) A feladatfinanszírozási körbe vont elõirányzatok finanszírozása teljesítésarányosan, a tényleges felmerüléskor történik.
(6) A Kincstár a zárlati mûveletek keretében a teljesítésarányos finanszírozás miatt meg nem nyitott elõirányzat-felhasználási keretet jóváírja az elõirányzat címzettjének megfelelõ számláján.”

(1) Az Ámr. 114. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) Az APEH által vezetett, az Egészségbiztosítási
Alap és a Nyugdíjbiztosítási Alap számláira járulék és külön adó címén befolyt bevételeket a Kincstár naponta az
ONYF és az OEP Elszámolási számlájára átutalja.
(2) Az APEH-hoz késedelmi pótlék és bírság címen befolyt összegbõl az Egészségbiztosítási Alapot és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletõ részt az APEH havonta a
tárgyhót követõ hó 15-éig, a december havi késedelmi pótlékot december 31-éig átutalja az ONYF és az OEP Elszámolási számláira.
(3) Az egészségügyi hozzájárulás címén az APEH elkülönített számlájáról a Kincstár naponta átutalja az egyenleget az OEP Elszámolási számlájára.
(4) A jogerõs fizetési meghagyások alapján teljesített
munkáltatói táppénz-hozzájárulás bevételének összegét a
Kincstár az APEH e célból vezetett számlájáról naponta
átutalja az OEP Elszámolási számlájára.”
(2) Az Ámr. 114. §-a (5) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az APEH adatokat szolgáltat az ONYF, az OEP, a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Egészségügyi
Minisztérium, az MVH, a Pénzügyminisztérium és a
Kincstár részére:”
(3) Az Ámr. 114. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (6)–(9) bekezdés
számozása (7)–(10) bekezdésre változik és az így átszámozott (7) és (9) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az APEH negyedévente a tárgynegyedévet követõ
hó utolsó munkanapjáig adatot szolgáltat a Pénzügyminisztérium, az ONYF részére a korkedvezmény-biztosítási
járulék alapjáról.
(7) Az (5)–(6) bekezdés szerint szolgáltatott adatok valódiságáért az APEH tartozik felelõsséggel.”
„(9) Az Egészségbiztosítási Alapot terhelõ kártérítési
járadékok és baleseti járadékok, továbbá az ÁPV Rt.-t, a
Hadigondozottak Közalapítványát, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetet terhelõ, a Nyugdíjbiztosítási Alap által
megelõlegezett ellátásokat és ezek postaköltségeinek
összegét havonta, a teljesítésrõl szóló számlát helyettesítõ
hivatalos értesítés alapján a tárgyhó utolsó elõtti munkanapjáig (december hónapban az utolsó elõtti kincstári napig) kell megtéríteni úgy, hogy az még a tárgyhóban a
Nyugdíjbiztosítási Alap számláján jóváírásra kerüljön.”
(4) Az Ámr 114. §-a az átszámozást követõen a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az Egészségbiztosítási Alapból a nyugellátások
fedezetére a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadott pénzeszköz átutalása havonta a tárgyhó 13-áig a finanszírozási
tervben szereplõ havi összeg 60%-ával, a fennmaradó
összeg utalása a tárgyhó utolsó elõtti munkanapjáig (de-
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cember hónapban az utolsó kincstári napig) a teljesítésrõl
szóló számlát helyettesítõ hivatalos értesítés alapján történik.”

59. §
Az Ámr. 115. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási tervében szereplõ gyógyító-megelõzõ ellátás,
gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportokon belül a jogcímek együttes összege meghaladja az idõarányos szintet, a Kincstár a finanszírozási tervet tartalmilag és formailag elbírálja, véleményezi és a Pénzügyminisztérium részére jóváhagyás céljából
megküldi. A finanszírozási tervhez mellékelni kell az OEP
idõarányos elõirányzatának túllépését alátámasztó részletes indokolását.”

60. §
(1) Az Ámr. 117. §-a (4) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az OEP és az ONYF a fedezet biztosítása céljából
megfelelõ kiadási számláinak terhére, a Kincstár felé a
megfelelõ elszámolási számla javára:”
(2) Az Ámr. 117. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Az OEP és a Kincstár az egészségügyi szolgáltatók adatszolgáltatása alapján a külön jogszabályban meghatározott vizitdíjjal és kórházi napidíjjal megegyezõ
összeget
a) az Egészségbiztosítási Alap költségvetési bevételeként,
b) az elõírt átcsoportosításokkal egyidejûleg az Áht.
101. §-a (11) bekezdésének felhatalmazása szerint az
Egészségbiztosítási Alap költségvetési kiadásaként a gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoporton belül a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás, a fogászati ellátás, a laboratóriumi ellátás és az összevont szakellátás megfelelõ jogcímein
elszámolja.”

61. §
(1) Az Ámr. 119. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzatokat megilletõ átengedett
személyi jövedelemadó, normatív állami hozzájárulás, a
helyi önkormányzatok mûködésével kapcsolatos, egyéb
központi költségvetési kapcsolatokból származó, költségvetési törvényben meghatározott és e rendelet 16. számú
mellékletében részletezett támogatások utalandó (nettó)
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összegét a személyi juttatásokat, valamint az egyéb kifizetéseket terhelõ levonások, járulékok és hozzájárulások
(a továbbiakban: közterhek), továbbá az önkormányzatok
által az Igazgatóság részére a központosított illetményszámfejtés miatt engedményezett forgótõke levonásával és
az önkormányzat által folyósított (megelõlegezett) társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások megtérítendõ összegének hozzáadásával kell megállapítani. A helyi
önkormányzat részére a nettó összeget az e rendelet
103. §-ának (2) és (11) bekezdésében megjelölt számlára,
illetve alszámlára kell folyósítani az e rendelet 10/a. számú
mellékletében meghatározott arányok és idõpontok, illetve
az esedékesség szerint. A forgótõke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra
az önkormányzatokat megilletõ nettósított források összege fedezetet nyújt. Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium az e rendelet 10/a. és 16. számú mellékletei
alapján a helyi önkormányzatok részére szükséges átutalásokat a tárgyhó 18-áig – január és december hónapban a
Kincstár által meghatározott idõpontban – utalványozza.
(2) A következõ évi költségvetési törvény kihirdetése
idõpontjától függõen, a következõ év elsõ folyósításának
összege megegyezhet az elõzõ év utolsó folyósításának
összegével. A különbözetet a következõ utaláskor kell rendezni. A folyósítást a Kincstár az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium utalványozása alapján végzi.
Az adatszolgáltatás elmulasztása miatt felfüggesztett folyósítás a pótlást követõ hó 25-én teljesíthetõ. Amennyiben a nettósítandó összeg nem fedezi az összes levonást,
azt a Kincstár megelõlegezi és az Áht. 63. § (6) bekezdésében szabályozott módon, a tárgyhó 20. napját követõen
szedi be. A helyi önkormányzat a számlavezetõ hitelintézettel kötött szerzõdésben intézkedik az azonnali beszedési megbízás teljesülése érdekében, valamint az Áht. 63. §
(8) bekezdésében szabályozott havi elõirányzat-felhasználási terv alapján gondoskodik a fedezet biztosításáról. A
20 000 forint összeghatár alatti tartozás esetén a Kincstár a
beszedést év közben a következõ hónapokban a nettó finanszírozás során a helyi önkormányzatot megilletõ
összegbõl történõ levonás útján is érvényesítheti a 16. számú melléklet szerint.
(3) Ha a helyi önkormányzat feladatot, illetve intézményt helyi önkormányzaton kívüli szervezetnek adott át,
illetve vett át és ezzel a hozzájárulás, illetve támogatás elõirányzata módosult, részére a hozzájárulás, illetve a támogatás a módosított elõirányzat alapján folyósítandó. A
Kincstár minden hónap 5-éig tájékoztatja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot az intézmény átadásban érintett önkormányzatok tárgyhóban elvonandó
egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ
támogatásának összegérõl.”
(2) Az Ámr. 119. §-ának (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Amennyiben az önkormányzat az Áht. 64. §-ának
(5) bekezdése alapján pótlólagosan normatív hozzájárulást
vagy támogatást igényel, ennek utalására a szeptember
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havi nettó finanszírozástól kezdõdõen kerül sor. A szeptember havi nettó finanszírozás során az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium utalványozására a
Kincstár az idõarányos normatív hozzájárulási és támogatási részt egy összegben, a fennmaradó részt a hátralévõ
hónapokban havi egyenlõ részletekben utalja.”
(3) Az Ámr. 119. §-ának (14) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(14) A Kincstár haladéktalanul értesíti az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot a normatív hozzájárulásról, vagy támogatási elõirányzatról lemondó önkormányzatokról és a lemondott összegekrõl.”
(4) Az Ámr. 119. §-a (15) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) A korábbiakban igénybe vett, (13) bekezdés szerinti lemondással érintett idõarányos támogatásrészt – az
Igazgatóság értesítése alapján – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium utalványozására a Kincstár
egy összegben érvényesíti az alábbiak szerint:”

62. §
Az Ámr. 124. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„124. § (1) Az önkormányzati adóhatóság az általa beszedett államigazgatási eljárási illeték- és az azzal összefüggésben felszámított késedelmi pótlék-, bírságbevételt
negyedévente, tárgynegyedévet követõ hónap 10. napjáig – visszatérítésekkel, valamint a visszatérítés érdekében
a költségvetési elszámolási számláról utalt összeggel
csökkentve – utalja a kincstári számla javára.
(2) Az önkormányzati adóhatóság az indokolt visszatérítéseket, valamint az (1) bekezdés szerinti utalást az illetékbeszedési számláról teljesíti. Amennyiben a számlán
lévõ összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, akkor a
visszatérítéshez, utaláshoz szükséges összeget a költségvetési elszámolási számláról át kell utalni az illetékbeszedési számlára.”

63. §
(1) Az Ámr. 126. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Amennyiben a helyi önkormányzatot megilletõ központi költségvetésbõl származó hozzájárulások és támogatások év végi felülvizsgálata az önkormányzat által az elszámolásában feltüntetett adatokhoz képest eltérést tár fel,
akkor]
„b) a központi költségvetésbõl az önkormányzatot megilletõ összeget a Kincstár az elfogadott felhívásnak az
Igazgatósághoz történõ megérkezésétõl, illetve a határozat
jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül utalja át.”
(2) Az Ámr. 126. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(7) Amennyiben az évközi lemondás, illetve az év végi
elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettség
címén teljesített befizetés a teljes visszafizetési kötelezettségre nem nyújt fedezetet, akkor a teljesítést (kivéve az
Áht. 64/B. § hatálya alá tartozó támogatások visszafizetését) elõször – az elõirányzatok költségvetési törvény szerinti sorrendjében – a jogtalanul igénybe vett összegre,
majd sorrendben az igénybevételi kamatra, a kiegészítõ
kamatra és a késedelmi kamatra, illetve az Áht.
64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kamatra kell elszámolni.”
(3) Az Ámr. 126. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerinti visszafizetési kötelezettség, illetve az önkormányzatot megilletõ
pótlólagos hozzájárulás és támogatás kiutalás összegének
megállapítása és teljesítése során az alábbiak szerint kell
eljárni:
a) az Áht. 64–64/A. §-ok hatálya alá tartozó normatív
állami hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások, valamint a helyi önkormányzatok jövedelem-különbségének mérséklését szolgáló támogatás
egyenlegét,
b) az Áht. 64–64/A. §-ok hatálya alá nem tartozó, központi költségvetésbõl származó támogatások összegét jogcímenként
kell megállapítani és megfizetni.
Amennyiben a visszafizetendõ hozzájárulás vagy a támogatás együttes összege, illetõleg az igénybevételi, a kiegészítõ és a késedelmi kamat együttes összege az
1000 forintot nem éri el, azt az önkormányzatnak nem kell
visszafizetnie, és a Kincstár a pótlólagosan megállapított
1000 forint alatti hozzájárulást vagy támogatást nem utalja
át.”

64. §
(1) Az Ámr. 134. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 50 000 forintot el nem érõ kifizetések esetében. Ennek rendjét és nyilvántartási formáját belsõ szabályzatban kell rögzíteni.”
(2) Az Ámr. 134. §-a (4) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Központi költségvetési szerv]
„b) a következõ év(ek) elõirányzata terhére az Áht.
12/A–12/B. §-ában foglaltakra figyelemmel vállalhat kötelezettséget.”
(3) Az Ámr. 134. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén]
„b) éven túli kötelezettség a tárgyévet követõ év(ek)
elõirányzata terhére történõ kifizetésre az Áht.
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12/A–12/B. §-ában és 22–23/A. §-ában foglaltakra figyelemmel, illetve a Kormány határozatában megjelölt elõirányzatok mértékéig vállalható.”

65. §
Az Ámr. 135. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„135. § (1) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése elõtt okmányok alapján – az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott természetbeni ellátások
esetében a külön jogszabály szerint – ellenõrizni, szakmailag igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûségét, a
szerzõdés, megrendelés, megállapodás teljesítését.
(2) A szakmai teljesítés igazolásának az (1) bekezdésben foglaltak szerinti módjáról és az azt végzõ személyek
kijelölésérõl a költségvetési szerv vezetõje – helyi kisebbségi önkormányzat esetében a települési önkormányzat
jegyzõje – belsõ szabályzatban köteles rendelkezni.
(3) A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítõnek ellenõriznie kell az összegszerûséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az elõírt követelményeket betartották-e.
(4) Érvényesítést a gazdasági szervezet vezetõje, illetve
a jegyzõ által írásban megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségû és emellett pénzügyi-számviteli képesítésû
dolgozó végezhet. A helyi kisebbségi önkormányzat esetében az érvényesítést az önkormányzati hivatal ezzel megbízott, az e bekezdésben meghatározott képesítéssel rendelkezõ dolgozója végzi.
(5) Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell a megállapított összeget és a
könyvviteli elszámolásra utaló fõkönyvi számlaszámot is.
(6) Az érvényesítést végzõ és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy.”

66. §
(1) Az Ámr. 138/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedõ jelentõségû, többéves kiadási kötelezettséget jelentõ fejlesztési programok kötelezettségvállalása az Áht.
12/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel az Áht. 22–23/A. §-ában foglaltakra – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint történhet.”
(2) Az Ámr. 138/A. §-a (3) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglalt határozatnak – az Áht.
12/B. §-a szerinti hosszú távú kötelezettségvállalások tekintetében külön kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel – tartalmaznia kell:”
(3) Az Ámr. 138/A. §-a (5) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(5) A Kormány (2) bekezdésben említett határozatában
foglalt döntését megalapozó elõterjesztést – az Áht.
12/B. §-ának (4) bekezdésében foglaltak kivételével – a
tárgyéven túli fizetési kötelezettség célja, illetve a kötelezettségvállalással biztosítandó jogviszony tartalma szerint
illetékes – kormány-elõterjesztés benyújtására jogosult – szerv vagy személy a pénzügyminiszterrel együttesen nyújtja be a Kormányhoz. Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a következõket:”

67. §
Az Ámr. 138/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„138/B. § (1) Az intézményi elõirányzat-felhasználási
terv a költségvetési szerv, a fejezeti kezelésû elõirányzatok várható bevételeinek figyelembevételével tartalmazza
a teljesíthetõ kiadásokat, beleértve a korábbi idõszakról áthúzódó fizetési kötelezettségeket.
(2) Az elõirányzat-felhasználási tervet úgy kell elkészíteni, hogy
a) az megbízható alapja legyen a kötelezettségvállalási
jogkör gyakorlásának és a likviditás biztosításának,
b) fedezetet nyújtson a rendszeres kiadásokra, a folyamatos mûködés biztosítására.
(3) Az elõirányzat-felhasználási tervet a költségvetési
szerv vezetõjének kell aláírnia.”

68. §
Az Ámr. 138/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„138/C. § A központi költségvetési szervek – ideértve a
társadalombiztosítási költségvetési szerveket is – elõirányzatai és a fejezeti kezelésû elõirányzatok várható alakulásáról a felügyeleti szerv a Pénzügyminisztériumnak
adatot szolgáltat az e rendelet 26. számú melléklete szerinti tartalommal minden hónap 8. napjáig.”

69. §
Az Ámr. a következõ 138/D. §-sal egészül ki:
„138/D. § Az Áht. 12/C. §-ának (3)–(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatás teljesítése elektronikus úton történik,
melynek módját a Kincstár honlapján teszi közzé.”

70. §
Az Ámr. 140. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
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„(6) A Kincstár az elõirányzat-finanszírozási tervek és a
tényleges felhasználás alapján negyedévente adatot szolgáltat a Pénzügyminisztérium részére.”

71. §
Az Ámr. 142. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelõje az általa kezelt alap költségvetésének végrehajtásáról,
a mûködési költségvetés végrehajtásáról, valamint a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátásokról – a pénzügyminiszterrel közösen megállapított formában adatlapon vagy
elektronikus úton – havi jelentést nyújt be a tárgyhónapot
követõ hónap 25. napjáig a Pénzügyminisztériumhoz, a
Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz, valamint az
Egészségügyi Minisztériumhoz, az Állami Számvevõszékhez, a KSH-hoz, a Magyar Nemzeti Bankhoz és a
Kincstárhoz. Az év elsõ három hónapjáról a havi jelentéseket április 25-éig kell benyújtani.”

72. §
Az Ámr. 143/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„143/A. § Az MVH az általa kezelt EMGA-ból, illetve
EMVA-ból és nemzeti forrásokból finanszírozott – támogatások és intézkedések pénzforgalmi adatairól – a pénzügyminiszterrel közösen megállapított tartalommal – havi
jelentést szolgáltat a Pénzügyminisztériumnak a tárgyhónapot követõ hónap 25. napjáig. Az MVH a jelentést egyidejûleg köteles megküldeni a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére is.”

73. §
(1) Az Ámr. 145. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok kezelõi, a
központi és a fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõje, a vagyonkezelõ szervezet és a beszedõ szervezet a saját, illetve
más szervezethez rendelt eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként, a fõkönyvi kivonat állományi
számláinak adataiból, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállított mérlegjelentést készít az e rendelet 12/a.–12/c. számú mellékletei szerint. Az idõközi mérlegjelentést – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az
elkülönített állami pénzalapok jelentései kivételével – a
tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig, a negyedik negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedé-
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vet követõ 40 napon belül, az éves jelentést az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezõen kell a felügyeleti szervhez benyújtani. Az idõközi mérlegjelentést
az APEH-adatszolgáltatást követõ 5 munkanapon belül
kell elkészíteni és megküldeni
a) az elkülönített állami pénzalapok kezelõinek az
alappal rendelkezõ szerv,
b) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelõinek
feldolgozásra a Kincstár
részére. Az elkülönített állami pénzalapoknak és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a negyedik negyedévre
vonatkozó gyorsjelentését a következõ év március 20-áig
kell a Kincstárnak megküldeni. Ezt a gyorsjelentést az
APEH-nak a 113/A. § d) pontjában és 114. § (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott adatszolgáltatását megelõzõen, a negyedik negyedévre számított értékvesztés
nélkül kell összeállítani.
(2) A felügyeleti szerv a mérlegjelentéseket a tárgynegyedévet követõ hónap 25. napjáig, illetve a negyedik negyedévre vonatkozó gyorsjelentést 5 munkanapon belül,
az éves jelentést az éves beszámoló továbbításának határidejével megegyezõen juttatja el feldolgozásra a Kincstárnak, helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetében az Igazgatóságnak. Az elkülönített állami pénzalappal rendelkezõ szerv a mérlegjelentést az (1) bekezdésben
meghatározott idõpontot követõ 5 munkanapon belül juttatja el feldolgozásra a Kincstárnak.”
(2) Az Ámr. 145. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az adatszolgáltatók az éves elszámolásokra vonatkozóan a 12/b) számú mellékletet a tárgyévet követõ év július 15-éig, az éves konszolidált elszámolásra vonatkozóan a 12/b) számú mellékletet a tárgyévet követõ év november 15-éig juttatják el a felügyeleti szervhez. A felügyeleti szerv a mérlegjelentések ûrlapjait ezt követõen 5
napon belül továbbítja feldolgozásra a Kincstárhoz, illetve
helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében az
Igazgatósághoz. Az Igazgatóság – a megyei és a fõvárosi
adatok feldolgozását követõen – a megyei összesítéseket 8
munkanapon belül készíti el. Ezt a határidõt az Igazgatóságnak a (2) bekezdésben megjelölt feladat elvégzésére is
alkalmaznia kell.”
(3) Az Ámr. 145. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A helyi önkormányzatok a 12/c. számú melléklet
szerinti adatszolgáltatás alól mentesülnek.”
(4) Az Ámr. 145. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A Kincstár a nemzetgazdasági elszámolásokra vonatkozó évközi mérlegjelentést (12/a–12/b. számú mellékletek) – figyelemmel az (1)–(4) bekezdésekben foglalt
adatszolgáltatások egyes tételeinek felhasználására és beépítésére – az elsõ negyedévre vonatkozóan június 15-éig,
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a második negyedévre vonatkozóan augusztus 15-éig, a
harmadik negyedévre vonatkozóan november 5-éig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgyévet követõ év
március 20-áig, a 12/a–12/b. számú mellékleteket az éves
elszámolásra vonatkozóan a tárgyévet követõ év május
31-éig, a 12/c. számú mellékletet az éves elszámolásra vonatkozóan a tárgyévet követõ év augusztus 30-áig a Pénzügyminisztériumhoz nyújtja be.”
(5) Az Ámr. 145. §-a a következõ (9)–(10) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) Az államadósság és az államháztartási adósság Áht.
112. §-a szerinti negyedéves nyilvánosságra hozatala érdekében a Kincstár az – (1)–(4) bekezdésekben foglalt
adatszolgáltatások alapján – az e rendelet 12/d. számú
mellékletben foglalt adatokat államháztartási alrendszerenként elkülönítve megküldi az ÁKK Zrt.-nek a tárgynegyedévet követõ 75 naptári napon belül.
(10) Az ÁKK Zrt. az államadósságot és az államháztartási adósságot államháztartási alrendszerenként és konszolidáltan, hitel/kölcsön és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír, valamint a hitel/kölcsön felvételétõl, illetve az értékpapír kibocsátásától számítva rövid (egy évnél nem
hosszabb) és hosszú (egy évnél hosszabb) lejárat szerinti
bontásban a honlapján teszi közzé a tárgynegyedévet követõ 80 naptári napon belül.”

74. §
Az Ámr. 145/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv vezetõje köteles elkészíteni a
költségvetési szerv ellenõrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt,
vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelõsségi és információs szinteket és
kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenõrzési folyamatokat, lehetõvé téve azok nyomon követését és utólagos ellenõrzését.”

75. §
Az Ámr. 148. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A költségvetési szerv, az alap és a központi és a Fejezeti kezelésû elõirányzat kezelõje a számvitelrõl szóló
törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint éves, féléves beszámolót készít a
42. §-ban megnevezett nyomtatványgarnitúrák Pénzügyminisztérium által meghatározott ûrlapjainak kitöltésével,
illetve a kijelölt szerv által közreadott számítástechnikai
program segítségével elektronikus módon.”
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(1) Az Ámr. 149. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott értékelés alapján a felügyeleti szerv az éves összefoglaló jelentését (mely tartalmazza a saját szervezetére vonatkozó nyilatkozatot is) megküldi a Pénzügyminisztérium részére a
tárgyévet követõ év május 31-éig.”
(2) Az Ámr. 149. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Amennyiben a (2) bekezdés c) pontjával érintett
költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv
vezetõje személyében (továbbá, ha a szerv átalakul vagy
megszûnik), a távozó vezetõ (átalakuló vagy megszûnõ
szerv vezetõje) köteles a 23. számú mellékletet az addig eltelt idõszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetõnek
(jogutódnak) átadni, aki köteles azt az éves beszámolóhoz
mellékelni saját nyilatkozatával együtt.”

77. §
(1) Az Ámr. 149/A. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi költségvetési szerv – ideértve a felügyeleti szervet is – mint vagyonkezelõ, illetve tulajdonosi
(alapítói, külön jogszabályban meghatározott részvényesi,
szavazatelsõbbségi) jogok gyakorlója e rendelet 19. számú
melléklete szerinti adatszolgáltatási ûrlap kitöltése mellett
értékelni köteles, hogy”
(2) Az Ámr. 149/A. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A (1) bekezdés szerinti értékelést – az e rendelet
19. számú melléklete szerinti adatszolgáltatási ûrlappal
együtt – június 15-éig kell megküldeni a felügyeleti szervnek.
(3) A felügyeleti szerv a gazdálkodó szervezetrõl készített értékelést és adatszolgáltatást az (1) bekezdésben meghatározott szempontoknak való megfelelés és az adatszolgáltatási ûrlap számszaki teljeskörûsége szempontjából – azok valódiságára ki nem terjedõen – áttekinti, értékeli, hiányosság esetén felhívja a költségvetési szervet
(közvetlen felügyelete esetén a gazdálkodó szervezetet) a
hiánypótlásra.
(4) A felügyeleti szerv az (1) bekezdés szerinti értékelést és adatszolgáltatást saját – a gazdálkodó szervezet
éves tevékenységének bemutatását, az eredményesség-eredménytelenség okait, az ezekkel kapcsolatos problémák feltárását tartalmazó – észrevételeivel együtt június
30-ig köteles megküldeni a Pénzügyminisztériumnak.
Amennyiben a vagyonkezelõ, illetve a tulajdonosi joggyakorló személye vagy felügyeleti szerve idõközben megváltozott, a beszámolást és az értékelést annak a költségvetési szervnek kell elkészítenie (megküldenie), amely a
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tárgyév utolsó napján vagyonkezelõ, tulajdonosi joggyakorló, illetve felügyeleti szerv volt.”

78. §
Az Ámr. 151. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kincstári biztossal a Kincstár elnöke – a fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõjének ellenjegyzésével – szerzõdést köt, és megbízólevéllel látja el. A megbízólevélnek tartalmaznia kell”

79. §
Az Ámr. 152. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kincstári biztos kijelölésével összefüggõ valamennyi kiadásról – a kincstári biztos kezdeményezésére
felbontott, megszüntetett, módosított szerzõdésekkel
összefüggésben keletkezõ, költségvetési szervet terhelõ
kiadásokat kivéve – a Kincstár számlát állít ki a fejezet felügyeletét ellátó szerv részére és a fizetési határidõ leteltét
követõen jogosult az érintett fejezet fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláját megterhelni.”
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„157/B. § (1) A közérdekû adat megismerésére irányuló
kérelem alapján az államháztartási körbe tartozó szerv saját honlapján keresztül történõ közzétételre, illetve elektronikus úton történõ adatszolgáltatására is – külön törvény
eltérõ rendelkezése hiányában – e rendelet szabályai megfelelõen alkalmazandók.
(2) A kérelemre választ adni az adatot kezelõ szerv jogosult és köteles. Ha a kérelmet nem az adatot kezelõ
szervhez (a továbbiakban röviden: szerv) nyújtották be,
azt a szerv köteles haladéktalanul megküldeni az illetékes
szervhez, a kérelmezõ ezzel egyidejû értesítése mellett.
(3) Ha a kérelmezõ – jogi személy (vagy más szervezet)
kérelmezõ esetén annak képviselõje (a továbbiakban
együtt: kérelmezõ) – nem tudja a kért adatot pontosan
megjelölni, a szerv – amennyiben lehetséges – köteles segítséget nyújtani.
(4) Amennyiben olyan adat megismertetésére irányul a
kérelem, melyet már külön törvény vagy e rendelet szerinti
módon kötelezõen közzétettek, a kérelmezõt errõl tájékoztatni kell – a fellelhetõséget is ideértve. Ez nem mentesíti a
szervet az adatszolgáltatási kötelezettsége alól.
(5) A kért adat kérelmezõvel való megismertetéséhez a
szervnek megfelelõ idõt, tárgyi feltételeket (szükség szerint külön helyiséget) kell biztosítania. A kérelmezõ jogosult jegyzetet készíteni, és az adatokról másolatot kérni.”

82. §
80. §
(1) Az Ámr. 155. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendszeresen ismétlõdõ adatszolgáltatás során az
(1) bekezdés a)–h) pontjaiban foglalt és országos összesítésre kerülõ számszerû információk elkészítéséhez és továbbításához a Pénzügyminisztérium vagy a Kincstár által
elõírt nyomtatványokat, azok kitöltési útmutatóit, a Pénzügyminisztérium és kijelölt szerve által közreadott számítástechnikai programokat és információtovábbítási módokat kell alkalmazni.”
(2) Az Ámr. 155. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A Pénzügyminisztérium és a Kincstár által elõírt
nyomtatványok helyettesíthetõk az elektronikus adatfeldolgozó rendszerek segítségével készített és kinyomtatott
formában megjelenõ, azonos tartalmú dokumentumokkal.
Az adatszolgáltatónak gondoskodnia kell ezen dokumentumok, illetve adatokat elõállító és továbbító eljárások
megfelelõ archiválásáról, ezért a gazdasági, pénzügyi vezetõ felelõsséggel tartozik.”

(1) Az Ámr. 162. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a bejelentett kötelezettségvállalásban változás
történik, a költségvetési szerv az e rendelet 15. számú, valamint 15/a. számú mellékletében meghatározott formában köteles azt bejelenteni az Igazgatóság részére. A változást legkésõbb a kifizetést megelõzõ 10. napig be kell jelenteni.”
(2) Az Ámr. 162. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdésben hivatkozott elõirányzatok terhére történõ bruttó 25 millió forintot elérõ kiadások teljesítésekor a Kincstár megvizsgálja az elõzetes bejelentés
meglétét, amennyiben a költségvetési szerv a bejelentést
elmulasztotta, a Kincstár a fizetési megbízás teljesítését – a bejelentés pótlásáig – megtagadja. Amennyiben a
kifizetésre a bejelentett idõpontnál késõbb kerül sor a
Kincstár az e rendelet 24. számú melléklete szerinti rendelkezésre állási díjat számol fel.”

83. §
81. §
Az Ámr. 157/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

Az Ámr. 162/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére történõ
kiadások teljesítésekor – a Hozzájárulás a lakossági ener-
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giaköltségekhez elõirányzat kivételével – a Kincstár megvizsgálja az elõzetes bejelentés meglétét, amennyiben a
felügyeleti szerv a bejelentést elmulasztotta, az adott kötelezettségre vonatkozóan a Kincstár a fizetési megbízás teljesítését – a bejelentés pótlásáig – megtagadja. Amennyiben a kötelezettségvállalással összhangban benyújtott elõirányzat-finanszírozási terv szerinti fejezetre összesített
kiadása eltér a vonatkozó idõszakban teljesített tényleges
kifizetések összegétõl a különbözetre a Kincstár az e rendelet 24. számú melléklete szerinti rendelkezésre állási díjat számol fel.”

84. §
(1) Az Ámr. 163. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási, kötelezettséget – a központosított illetményszámfejtés rendszerébe tartozó helyi önkormányzatok, többcélú
kistérségi társulások és felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában – az Igazgatóság teljesíti, a
tárgyhónapot követõ hónap 20-ig.”
(2) Az Ámr. 163. §-ának (6)–(7) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdés szerinti bevallást az Art.-ben, illetõleg a 163/C. §-ban elõírtak szerint kell elkészíteni, és
elektronikus úton benyújtani. Az (5) bekezdés szerinti
adózónak a bevallást, adatszolgáltatást Art.-ben elõírtak
szerint kell elkészíteni, és elektronikus úton benyújtani.
(7) A Kincstár az Áht. 63. § (6) bekezdése szerint benyújtott, nem teljesült azonnali beszedési megbízások esetében a két nettó finanszírozási körrõl az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium részére minden hónap
10-éig külön-külön szolgáltat adatot a kamatszámítás
alapjául szolgáló tényleges napok számáról.”

85. §
Az Ámr. a következõ 163/A. §-sal és az azt megelõzõ
címmel egészül ki:
„Adatszolgáltatás a központi költségvetési szervek
személyi juttatásai és járulékai nettó finanszírozásához
163/A. § (1) A központi illetményszámfejtés rendszeréhez nem kapcsolódó központi költségvetési szervek (beleértve a társadalombiztosítási költségvetési szerveket is) – a
Honvédelmi Minisztérium és a Polgári Nemzetbiztonsági
Szolgálatok kivételével – személyi juttatásai és járulékai
nettó finanszírozásához szükséges információkhoz az
e rendelet 28. számú melléklete szerinti adatlapon részletezett módon kötelesek adatot szolgáltatni az ott megjelölt
adattartalommal és határidõre a felhasználók részére.
(2) A központi illetményszámfejtés rendszeréhez kapcsolódó központi költségvetési szervek személyi juttatásai
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és járulékai nettó finanszírozásához, illetõleg a havi bevalláshoz szükséges információt a központi illetmény-számfejtési rendszerbõl rendelkezésre álló adatokból a fejezeti
illetményszámfejtõ hely szolgáltatja.
(3) A központi illetményszámfejtés rendszeréhez nem
csatlakozó adatszolgáltatásra kötelezett esetén az elõirányzat-felhasználási keret nyitását az adatközlés elmulasztása esetén a Kincstár felfüggeszti.
(4) A (2) bekezdés szerinti bevallást az Art.-ben, illetõleg a 163/C. §-ban elõírtak szerint kell elkészíteni, és
elektronikus úton benyújtani. A központi illetményszámfejtés rendszeréhez nem kapcsolódó központi költségvetési szervek (beleértve a társadalombiztosítási költségvetési
szerveket is) esetén a bevallást és adatszolgáltatást az
Art.-ben elõírtak szerint kell elkészíteni és elektronikus
úton benyújtani.”

86. §
Az Ámr. a következõ 163/B. §-sal és az azt megelõzõ
címmel egészül ki:
„Adatszolgáltatás a biztosított foglalkoztatottakról
163/B. § (1) A helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó a központosított illetményszámfejtés rendszerét igénylõ helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás és a felügyeletük alá tartozó költségvetési
szerv esetén az Igazgatóság teljesíti a biztosítottak bejelentését a (3)–(7) bekezdésben elõírt adatszolgáltatás alapján.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató és kifizetõ a
biztosítás kezdetére, szünetelésére és megszûnésére vonatkozó adatokat a Kincstár által rendelkezésre bocsátott
programmal, elektronikus úton, illetve ezen lehetõségek
hiányában az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
jelenti az Igazgatóság felé. Saját program alkalmazása esetén az adatszolgáltatást a Kincstár által megadott adatszerkezetben kell teljesíteni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adatbejelentõ az elektronikus adatszolgáltatás mellékleteként fax útján aláírással és
pecséttel ellátott összevont kísérõjegyzéket küld az általa
bejelentett adatokról.
(4) Az Igazgatóság felé az adatszolgáltatást
a) a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony elsõ napját megelõzõen,
b) a jogviszony megszûnést, a szünetelés kezdetét és
befejezését, a biztosítás megszûnését követõen folyósított
ellátás kezdõ és befejezõ idõpontját a megszûnés, a kezdés, illetve a befejezés napján, továbbá
c) ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, a megállapítás napján
kell teljesíteni.
(5) Ha a bejelentett biztosítási jogviszonyban változás
következik be, vagy a jogviszony nem jön létre, akkor az
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adatváltozásra, illetve törlésre vonatkozó adatközlést a tudomásra jutás napján kell teljesíteni.
(6) Az adatszolgáltatás hibás, hiányos vagy késedelmes
teljesítésével járó jogkövetkezmények a munkáltatót, kifizetõt terhelik. Ezzel összefüggésben az adatszolgáltató
megtéríti a Kincstárnak azt az összeget, amelyet az adóhatóság mulasztási bírságként kiszabott, és a Kincstár azt
megfizette.
(7) Az Art. 16. § (4) bekezdésében meghatározott bejelentést az Art. 16. § (7) bekezdés hatálya alá tartozó költségvetési szervek az Art. 16. § (4) bekezdés a)–b) pontjában elõírt határidõre teljesítik az elsõfokú állami adóhatóságnak.”

87. §
Az Ámr. a következõ 163/C. §-sal és az azt megelõzõ
címmel egészül ki:
„A központi illetményszámfejtés rendszerébe tartozó
költségvetési szerveknek az adózás rendjérõl szóló
törvényben meghatározott bevallása és adatszolgáltatása
163/C. § (1) Az Art. 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallási kötelezettséget a kincstári körbe, illetõleg a
helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó, a központi illetményszámfejtés rendszerét alkalmazó
költségvetési szervek esetén – a tárgyhónapot követõ hónap 20-ig – a Kincstár teljesíti. A kincstári körbe tartozó
költségvetési szervek bevallását elsõ alkalommal a 2007.
március hónapra elszámolt kötelezettségekrõl április 20-ig
nyújtja be a Kincstár. A 2007. január, február, március
20-ig esedékes bevallásokat a kincstári körbe tartozó költségvetési szervek teljesítik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési
szervek esetén az Art. 52. § (7) bekezdésében elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget az e bekezdésben meghatározott szervekkel, illetve az APEH-hal történt megállapodás
alapján a Kincstár teljesíti.”
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„d) a költségvetési tervezés és beszámolás szempontjait,
szöveges indokolásának tematikáját; a költségvetési elõirányzatok módosításának nyilvántartási rendjét.”

89. §
Az Ámr. 2. számú mellékletének megfelelõ ûrlapjai
e rendelet 1. számú melléklete szerint módosulnak. Az
Ámr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú
melléklete, 6/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete, 7. számú melléklete helyébe e rendelet
5. számú melléklete, 8/a. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete, 8/b. számú melléklete helyébe
e rendelet 7. számú melléklete, 9. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete, 10/a. számú melléklete
helyébe e rendelet 9. számú melléklete, 10/b. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete, 11. számú
melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete,
12/a–d. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú
melléklete, 14. számú mellékletének kitöltési útmutatója
helyébe e rendelet 13. számú melléklete, 15. számú mellékletének kitöltési útmutatója helyébe e rendelet 14. számú
melléklete, 16. számú melléklete helyébe e rendelet
15. számú melléklete, 19. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép. Az Ámr. 22. számú melléklete e rendelet 17. számú melléklete szerint egészül ki. Az
Ámr. 23. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú
melléklete, 24. számú melléklete helyébe e rendelet
19. számú melléklete, 26. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép. Az Ámr. e rendelet 21. számú melléklete szerinti 27. számú melléklettel és 22. számú
melléklete szerinti 28. számú melléklettel egészül ki.

90. §
(1) Ez a rendelet a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel
2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az Ámr. 109. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe
2007. április 1-jén a következõ rendelkezés lép:

88. §
Az Ámr. 165. §-a (4) bekezdésének a) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A pénzügyminiszter tájékoztatóban teszi közzé]
„a) a 155. § (1) bekezdés a)–h) pontjaiban foglaltak
alapján az e rendeletben elrendelt adat- és információszolgáltatások elõírt tartalmát, nyomtatványait, azok kitöltési
útmutatóit, a Pénzügyminisztérium és kijelölt szerve, valamint a Kincstár által közreadott számítástechnikai programok közreadásának és az információtovábbításának
módját;”

„A központi költségvetési szervek felügyeleti szerve
és költségvetési szerveik finanszírozási és befizetési
kötelezettségeinek teljesítési rendje
109. § (1) A Kincstár a központi költségvetési szerv
(beleértve a társadalombiztosítási költségvetési szervet
is) kiadási és bevételi elõirányzatának különbözeteként – ide nem értve a személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatát – az (5)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel havi idõarányos költségvetési elõirányzat-felhasználási keretet (a továbbiakban: keret) nyit. A Honvédelmi Minisztérium és a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok esetében a teljes kiadási és
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bevételi elõirányzat különbözeteként kell megállapítani
a keretet. A Kincstár a keretet automatikusan állapítja
meg és utalja át a fejezeti elosztási számlákon keresztül
a kincstári körbe tartozó ügyfelek elõirányzat-felhasználási keret számlájára.
(2) A személyi juttatásokat terhelõ, az államháztartás alrendszereit megilletõ kötelezettségekkel csökkentett személyi juttatások kifizetéséhez a Kincstár az idõarányos
személyi juttatás támogatásarányos része 60%-ának megfelelõ keretet nyit. A Kincstár elnöke e mértéktõl a felügyeleti szerv kezdeményezésére eltérhet.
(3) Az Áht. 102. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közterhek és a magán-nyugdíjpénztári tagdíjak befizetési kötelezettségének teljesítéséhez a Kincstár e rendelet 28. számú
melléklete alapján támogatásarányos keretet nyit, és ezzel
egyidejûleg a befizetési kötelezettségeket a költségvetési
szervek – beleértve a teljes egészében bevételbõl gazdálkodó szerveket is – elõirányzat-felhasználási keret számlájának megterhelésével teljesíti.
(4) Amennyiben a befizetési kötelezettségek teljesítésére visszatartott támogatási keret nem biztosítja a közterhek
támogatással fedezett forrását, a befizetési kötelezettség
teljesítésénél a Kincstár figyelmen kívül hagyja az arányosítást. Amennyiben a kincstári költségvetéssel nem rendelkezõ költségvetési szerv elõirányzat-felhasználási keret
számláján nem áll rendelkezésre elegendõ likvid fedezet, a
Kincstár jogosult az elsõdleges elszámolást végzõ költségvetési szerv elõirányzat-felhasználási keret számláját megterhelni.
Likvid fedezet hiányában a befizetési kötelezettséget a
Kincstár mindaddig nem teljesíti, míg az ügyfél számlája a
befizetési kötelezettség összegével nem terhelhetõ.
(5) Ha a központi költségvetési szervnek a 161. §-ban
foglaltak szerinti tartozásállományról benyújtott adatszolgáltatása alapján az állammal vagy a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjaival szemben tartozása van, a Kincstár az
idõarányos elõirányzat-felhasználási keret megnyitását
megelõzõen, a tartozás összegét, legfeljebb azonban a
megnyitandó havi elõirányzat-felhasználási keret
50%-át – a köztartozás zárolt fedezeti számlán történõ elkülönítéssel – zárolja.
(6) Az APEH havi rendszerességgel tájékoztatja a
Kincstárt a kincstári költségvetéssel rendelkezõ szervek
tartozásállományáról. Amennyiben a felülvizsgálat megállapította, hogy a központi költségvetési szerv tartozásállománya magasabb az általa bejelentett összegnél, a
Kincstár jogosult további elõirányzat-felhasználási keret
zárolására az Áht. 102. § (6) bekezdésében meghatározott
mérték figyelembevételével.
(7) A zárolt keret felszabadítható, ha
a) a központi költségvetési szerv a tartozásállományt
csökkentõ átutalási megbízást nyújt be a Kincstárhoz,
b) a központi költségvetési szerv a Kincstár részére
igazolja, hogy a tartozásállomány már nem áll fenn, vagy
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annak átütemezésére a bevételbeszedõ jogosult szervezettel megállapodás történt,
c) az APEH azonnali beszedési megbízással él a központi költségvetési szervvel szemben. Ebben az esetben is
a központi költségvetési szervnek kell kezdeményeznie a
keret megnyitását.
(8) A Kincstár a felügyeleti szerv adatszolgáltatása
alapján automatikusan keretet nyit a 13. havi illetmény
(munkabér, távolléti díj) közterhekkel csökkentett összegére.
(9) Ha a felügyeleti szerv az automatikusan megállapított kereten korrekciót kíván végrehajtani költségvetési szervei között, azt a Kincstár elnöke által tárgyévre
kiadott naptári rendben meghatározott idõpontban közli
a Kincstárral. Korrekciót csak a kedvezményezett költségvetési szerv (1) bekezdés szerint számított éves keretének 8%-át, de az idõarányosan még esedékes elõirányzat-felhasználási keret összegét meg nem haladó mértékben és legfeljebb 3 havi visszapótlás mellett lehet
kezdeményezni. A felügyeleti szerv korrekciót minden
hónapban fejezeti szinten csak 0 egyenleggel hajthat
végre.
(10) Az idõarányos havi ütemezéstõl a (9) bekezdésben foglaltakat meghaladó eltérést (elõrehozást) fejezet
összesenben a Kincstár engedélyezhet. A munkavállalókat és munkaadókat terhelõ közterhekre keret-elõrehozás nem kezdeményezhetõ. A közterhekkel csökkentett
személyi juttatásokhoz kapcsolódó keret-elõrehozási
kérelmeket elkülönítetten kell benyújtani. Az elõrehozás idõarányos visszapótlás mellett történik, kivéve, ha
a Kincstár a rendelkezésére álló adatok alapján – a fejezet kérelmét is figyelembe véve – ettõl eltérõ módon
rendelkezik.
(11) A fejezeti kezelésû elõirányzatok közül a nem
feladatfinanszírozás körébe tartozó, a fejezethez vagy
más fejezethez tartozó költségvetési szerv részére elõirányzat-módosítással átadott elõirányzatok finanszírozása a módosítást követõen az (1)–(4) bekezdésben foglaltak szerint történik. A Kormány határozatában megjelölt fejezeti kezelésû elõirányzatok esetén a felügyeleti
szerv rendelkezése szerinti ütemezésben történik az elõirányzatok finanszírozása. A finanszírozáshoz be kell
nyújtani a Kincstár részére a pénzügyminiszter rendeletében elõírt okmányt.”
(3) Az Ámr. e rendelet 85. §-ával megállapított
163/A. §-a és azt megelõzõ cím 2007. április 1-jén lép hatályba.
(4) 2007. április 1-jén az Ámr. 99. §-ának (3) bekezdésében és 107. §-ának (3) bekezdésében a „109. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „109. § (5) bekezdésében”
szövegrész lép.
(5) Az e rendelet 82. és 83. §-ával megállapított, az
Ámr. 162. §-a (5) bekezdésének és 162/A. §-a (5) bekezdésének második mondata, valamint az Ámr. 24. számú mel-
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lékletének 3. pontjában szereplõ, rendelkezési állási díjra
vonatkozó rendelkezések 2008. január 1-jén lépnek hatályba.
(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Ámr.
53. §-ának (5) bekezdésében az „és (5) bekezdésében”
szövegrész helyébe az „és (4) bekezdésében” szövegrész,
92. §-ának (4) bekezdésében a „87. § (8) bekezdésében”
szövegrész helyébe a „87. § (9) bekezdésében” szövegrész, 115. §-ának (10) bekezdésében a „114. § (9) bekezdésében” szövegrész helyébe a „114. § (10) bekezdésében”
szövegrész lép.
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Ámr.
79. §-ának (2) bekezdésében, 163. §-ának (1) és (5) bekezdésében, 169. §-ában, valamint 170. §-ának (3) bekezdésében „az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény”
szövegrész helyébe „az Art.” szövegrész lép.
(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Ámr. a
43. § (4) bekezdésében a „Kincstár Területi Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész helyébe a
„Kincstár területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság)” szövegrész lép.
(9) Az e rendelet 31. §-ával megállapított, az Ámr.
63/B. §-ának (1)–(2) bekezdésében foglaltakat a 2007.
március 1. után megkötött szerzõdésekbõl származó bevételek tekintetében kell elõször alkalmazni.
(10) Az önkormányzat az illetékhivatal illetékbeszedési
számláján 2006. december 31-én fennálló állapot szerinti
bevételt a 2006. december 31-én hatályos szabályok szerint utalja. Az utalással egyidejûleg a fel nem osztott – függõ/átfutó – bevételt az állami adóhatóság által megadott
számlára kell utalni.
(11) A központosított illetményszámfejtésrõl szóló
172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 2. §-a hatálya alá tartozó szervek 2006. évrõl 2007. január 31-ig az Art. 31. §
(2) bekezdésében meghatározott adattartalommal elektronikus úton havi bontásban bevallást teljesítenek az állami
adóhatóság részére. A 2006. évre vonatkozó összesített
adatszolgáltatást – az Art. 31. § (2) bekezdésében elõírt havonkénti elektronikus adatszolgáltatás helyett – elektronikus úton március 31-ig teljesítik.
(12) Az adóhatósági adó megállapítás személyi jövedelemadó törvényben meghatározott feltételeinek megfelelõ
magánszemély adóját – ha önadózással nem kívánja megállapítani – a (11) bekezdésben meghatározott szervek állapítják meg a 2006-os adóév vonatkozásában.
(13) Az e rendelet 48. §-ának (1) bekezdésével megállapított, az Ámr. 91. § (4) bekezdésének és az e rendelet
48. §-ának (2) bekezdésével megállapított, az Ámr. 91. §-a
(5) bekezdés a) és c) pontjainak rendelkezéseit a központi
programok nonprofit kedvezményezettjei és az EQUAL
program nonprofit kedvezményezettjei esetében az e rendelet hatálybalépése után megkötendõ támogatási szerzõdésekre kell alkalmazni.
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(14) Azon, a Strukturális Alapok terhére az NFT I. keretében indított programok esetében, ahol a jogelõd szervezetek önállóan – az Ámr. 99. §-ának (16) bekezdésében
foglaltakkal összhangban – célelszámolási számlával rendelkeztek, a fejezet felügyeletét ellátó szerv – szervezetalakítási döntésekkel összefüggésben, a pénzügyminiszter
engedélyével – jogosult a programok idõtartamára a jogutód szervezeteknél a jogelõd szervezetek által vezetett
számú célelszámolási számlát nyittatni.
(15) A Kincstár a feladatfinanszírozási okmányokat
(Alapokmány és Engedélyokirat), valamint a kötelezettségvállalások bejelentésére szolgáló szerzõdés-bejelentéseket 2008. január 1-jétõl elektronikus úton is fogadja.
(16) A Miniszterelnöki Hivatal igazgatás alcímen és a
minisztériumok igazgatása címeken megtervezett jutalom
elõirányzata csak a Kormány engedélyével használható
fel.
(17) Az Ámr. 145. §-ának (1) bekezdésében meghatározott idõközi mérlegjelentés negyedik negyedévi gyorsjelentését alkalmazni kell a 2006. évi negyedik negyedévi
adatokra is.
(18) Az Ámr. 145/B. §-ának (1) bekezdése szerinti ellenõrzési nyomvonal készítési kötelezettséget 2007. március 31-ig kell teljesíteni.

91. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) az Ámr. 2. §-ának 72. pontja, 54. §-a (3) bekezdésének d) pontja, 2. §-a 57. pontjának b) alpontja,
63/B. §-ának (5) és (8) bekezdése, 73. §-ának (2) bekezdése, 77. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 84. §-a (1) bekezdésének b) pontja, 93/C. §-a és az azt megelõzõ cím,
99. §-a (16) bekezdésének utolsó mondata, 103. §-a
(8) bekezdésének d)–e) pontja, 109. §-ának
(10)–(13) bekezdése, 127/A. §-a és az azt megelõzõ cím,
138/A. §-ának (7) bekezdése, 145. §-ának (7) bekezdése, 25. számú melléklete,
b) az Ámr. 2. § 39. pontjában a „nevében eljáró területileg illetékes Igazgatóság” szövegrész,
c) a központi költségvetés Honvédelmi Minisztérium
fejezetéhez tartozó költségvetési szervek bevételei teljesítésének, kezelésének és befizetésének rendjérõl szóló
12/2000. (II. 8.) Korm. rendelet.
(2) Az Ámr. 168. §-ának második mondata 2008. január
1-jétõl hatályát veszti.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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MAGYAR KÖZLÖNY
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1. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[2. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

A fejezet megnevezése, székhelye:

A felügyeleti szerv:

...................................................................
...................................................................
...................................................................

...................................................................
...................................................................
...................................................................

számjel

PIR-törzsszám

szektor

fejezet

cím/alcím

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

..............évi

A) INTÉZMÉNYI
KÖLTSÉGVETÉS

.............................................................................,

.......... év .............................................. hó ............. nap

.......................................................................................
a szerv gazdasági vezetĘje

..........................................................................
a szerv vezetĘje

Készítette, illetve felvilágosítást nyújt:

A felügyeleti szerv részérĘl ellenĘrizte:

.........................................................................(név)

.............................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.......................................................................(telefon)

13700

MAGYAR KÖZLÖNY
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TARTALOMJEGYZÉK AZ „A” ĥRLAPGARNITÚRÁHOZ
ĥrlapok
megnevezése

száma
02

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelĘ járulékok elĘirányzata és teljesítése
(2 lap)

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

04

Támogatás, támogatásértékĦ kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

06

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ, illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú kiadások elĘirányzata és teljesítése (2 lap)
Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése (2 lap)

06R
07

MĦködési bevételek elĘirányzata és teljesítése

08

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek elĘirányzata és teljesítése

09

Támogatások, támogatásértékĦ bevételek, kiegészítések elĘirányzata és teljesítése

10

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ, illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú bevételek elĘirányzata és teljesítése (3 lap)
Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése (2 lap)

10R
21
21R
22
22R

Kiadások tevékenységenként (2 lap)
MĦködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése
tevékenységenként (3 lap)
Bevételek tevékenységenként (2 lap)
MĦködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek
teljesítésének részletezése tevékenységenként (2 lap)

34

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidĘben foglalkoztatottak létszáma
és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)

35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

36

Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti
megoszlásáról

37

Feladatmutatók állománya

98

Központi költségvetési jelentés (3 lap)

Az „R” betĦvel megjelölt Ħrlapokat csak a beszámoló készítésekor kell kitölteni!

Jelzés
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MAGYAR KÖZLÖNY
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A megye megnevezése, székhelye:

...................................................................
...................................................................
...................................................................

számjel

PIR-törzsszám

szektor

megye

településtípus

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

..............évi

B) ÖNKORMÁNYZATI
KÖLTSÉGVETÉS

.............................................................................,

.......... év .............................................. hó ......... nap

.......................................................................................
a szerv gazdasági vezetĘje

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
.........................................................................(név)
....................................................................(telefon)

.........................................................................
a szerv vezetĘje

13702

MAGYAR KÖZLÖNY
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TARTALOMJEGYZÉK A „B” ĥRLAPGARNITÚRÁHOZ
ĥrlapok
megnevezése

száma
02

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelĘ járulékok elĘirányzata és teljesítése
(2 lap)

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

04

Támogatás, támogatásértékĦ kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

06

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ, illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú kiadások elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

06R

Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése (2 lap)

07

MĦködési bevételek elĘirányzata és teljesítése

08

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek elĘirányzata és teljesítése

09

Támogatások, támogatásértékĦ bevételek, kiegészítések elĘirányzata és teljesítése

10

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ, illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú bevételek elĘirányzata és teljesítése (3 lap)
Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése (2 lap)

10R
12

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

16

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése (2 lap)

17

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása (2 lap)

21

Kiadások tevékenységenként (2 lap)

21R
22

MĦködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése
tevékenységenként (3 lap)
Bevételek tevékenységenként (2 lap)

22R

MĦködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek
teljesítésének részletezése tevékenységenként (2 lap)

25

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetĘ Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves
kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsĘ határa (2 lap)

26

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként (2 lap)

34

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidĘben foglalkoztatottak létszáma
és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)

35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

36

Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti
megoszlásáról

37

Feladatmutatók állománya

43

A mĦködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007–2008–2009. évi
alakulását külön bemutató mérleg (2 lap)

54

Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (2 lap)

80

Önkormányzati költségvetési jelentés (4 lap)

Az „R” betĦvel megjelölt Ħrlapokat csak a beszámoló készítésekor kell kitölteni!

Jelzés

2006/164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

13703

A megye megnevezése, székhelye:

A felügyeleti szerv:

...................................................................
...................................................................
...................................................................

...................................................................
...................................................................
...................................................................

számjel

PIR-törzsszám

szektor

megye

településtípus

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

..............évi

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI
KÖLTSÉGVETÉS

.............................................................................,

.......... év .............................................. hó ......... nap

.......................................................................................
a szerv gazdasági vezetĘje

..........................................................................
a szerv vezetĘje

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

A felügyeleti szerv részérĘl ellenĘrizte:

.........................................................................(név)

.............................................................................(név)

....................................................................(telefon)

.......................................................................(telefon)

13704

MAGYAR KÖZLÖNY
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TARTALOMJEGYZÉK A „C” ĥRLAPGARNITÚRÁHOZ
ĥrlapok
megnevezése

száma
02

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelĘ járulékok elĘirányzata és teljesítése
(2 lap)

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

04

Támogatás, támogatásértékĦ kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

06

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ, illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú kiadások elĘirányzata és teljesítése (2 lap)
Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése (2 lap)

06R
07

MĦködési bevételek elĘirányzata és teljesítése

08

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek elĘirányzata és teljesítése

09

Támogatások, támogatásértékĦ bevételek, kiegészítések elĘirányzata és teljesítése

10

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ, illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú bevételek elĘirányzata és teljesítése (3 lap)
Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése (2 lap)

10R
21
21R
22
22R

Kiadások tevékenységenként (2 lap)
MĦködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése
tevékenységenként (3 lap)
Bevételek tevékenységenként (2 lap)
MĦködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek
teljesítésének részletezése tevékenységenként (2 lap)

34

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidĘben foglalkoztatottak létszáma
és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)

35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

36

Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti
megoszlásáról

37

Feladatmutatók állománya

80

Önkormányzati költségvetési jelentés (4 lap)

Az „R” betĦvel megjelölt Ħrlapokat csak a beszámoló készítésekor kell kitölteni!

Jelzés
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A megye megnevezése, székhelye:

...................................................................
...................................................................
...................................................................

számjel

PIR-törzsszám

szektor

megye

településtípus

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

..............évi

I) TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI
KÖLTSÉGVETÉS

.............................................................................,

.......... év .............................................. hó ........ nap

.......................................................................................
a szerv gazdasági vezetĘje

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
.........................................................................(név)
....................................................................(telefon)

.........................................................................
a szerv vezetĘje

13706

MAGYAR KÖZLÖNY
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TARTALOMJEGYZÉK AZ „I” ĥRLAPGARNITÚRÁHOZ
ĥrlapok
megnevezése

száma
02

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelĘ járulékok elĘirányzata és teljesítése
(2 lap)

03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

04

Támogatás, támogatásértékĦ kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elĘirányzata és teljesítése (2 lap)

06

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ, illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú kiadások elĘirányzata és teljesítése (2 lap)
Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése (2 lap)

06R
07

MĦködési bevételek elĘirányzata és teljesítése

08

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek elĘirányzata és teljesítése

09

Támogatások, támogatásértékĦ bevételek, kiegészítések elĘirányzata és teljesítése

10

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ, illetve továbbadási
(lebonyolítási) célú bevételek elĘirányzata és teljesítése (3 lap)
Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése (2 lap)

10R
11

Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése

21

Kiadások tevékenységenként (2 lap)

21R
22
22R

MĦködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése
tevékenységenként (3 lap)
Bevételek tevékenységenként (2 lap)
MĦködési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek
teljesítésének részletezése tevékenységenként (2 lap)

34

Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidĘben foglalkoztatottak létszáma
és keresetbe tartozó személyi juttatásai (8 lap)

35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

36

Tajékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti
megoszlásáról

37

Feladatmutatók állománya

54

Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai (2 lap)

80

Önkormányzati költségvetési jelentés (4 lap)

Az „R” betĦvel megjelölt Ħrlapokat csak a beszámoló készítésekor kell kitölteni!

Jelzés
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13707

lapszám

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ, illetve
továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elĘirányzata és teljesítése
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/m
egye

cím/alcím településtípus

0 6
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elĘirányzat
1

2

MĦködési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre

01

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre

02

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)

03

MĦködési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

04

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

05

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)

06

MĦködési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre

07

Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre

08

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)

09

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (03+06+09)

10

Tervezett maradvány, eredmény

11

Céltartalékok

12

Fejezeti egyensúlyi tartalék

13

Kockázati tartalék

14

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

15

Pénzforgalom nélküli kiadások (11+12+13+14+15)

16

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak

17

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezĘnek

18

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak

19

Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

20

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezĘnek

21

Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (17+…+21)

22

Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek

23

MĦködési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak

24

Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (23+24)

25

Belföldi hitelek törlesztése (22+25)

26

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

27

Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

28

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

29

Belföldi értékpapírok kiadásai (27+28+29)

30

Belföldi finanszírozás kiadásai (26+30)

31

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

32

Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

33

Hiteltörlesztés más kormányoknak

34

3

4

5
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lapszám

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ, illetve
továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások elĘirányzata és teljesítése
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/m
egye

cím/alcím településtípus

0 6
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elĘirányzat
1

2

Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek

35

Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezĘnek

36

Külföldi finanszírozás kiadásai (32+…+36)

37

Finanszírozási kiadás összesen (31+37)

38

Központi költségvetési szervtĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás

39

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás

40

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás

41

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás

42

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú
mĦködési kiadás

43

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás összesen (39+…+44)

45

Központi költségvetési szervtĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

46

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

47

Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

48

Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

49

Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú
felhalmozási kiadás

50

Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

51

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (46+...+51)

52

Államháztartáson belülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen
(45+52)

53

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás

54

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás

55

Non-profit szervezetektĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás

56

KülföldtĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás

57

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás összesen (54+...+57)

58

Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

59

Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

60

Non-profit szervezetektĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

61

KülföldtĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

62

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (59+...+62)

63

Államháztartáson kívülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen
(58+63)

64

FüggĘ kiadások

65

Átfutó kiadások

66

KiegyenlítĘ kiadások

67

FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ kiadások (65+...+67)

68

3

4

5
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MĦködési bevételek
elĘirányzata és teljesítése
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

0 7
ürlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszá
m

Eredeti

Módosított

Teljesítés

TeljesítésbĘl
háztartások
befizetése

5

6

elĘirányzat
1

2

Igazgatási szolgáltatási díj

01

Felügyeleti jellegĦ tevékenység díja

02

Bírság bevétele

03

Hatósági jogkörhöz köthetĘ mĦködési bevétel (01+02+03)

04

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

05

Szolgáltatások ellenértéke

06

Egyéb sajátos bevétel

07

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

08

Bérleti és lízingdíj bevételek

09

Intézményi ellátási díjak

10

Alkalmazottak térítése

11

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

12

Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

13

Egyéb saját bevétel (05+…+13)

14

MĦködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

15

Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés

16

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

17

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

18

ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)

19

Államháztartáson kívülrĘl származó befektetett pénzügyi eszközök
kamata, árfolyamnyereség
Egyéb államháztartáson kívülrĘl származó kamat, árfolyamnyereség

20
21

Kamatbevételek államháztartáson belülrĘl

22

Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)

23

MĦködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

24

MĦködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

25

MĦködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektĘl

26

MĦködési célú átvett pénzeszközök külföldrĘl

27

MĦködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbĘl

28

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülrĘl

29

MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl
(24+…+29)
INTÉZMÉNYI MĥKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(04+14+19+23+30)

30
31

3

4
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Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek
elĘirányzata és teljesítése
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

0 8
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elĘirányzat
1

2

Immateriális javak értékesítése

01

Ingatlanok értékesítése (termĘföld kivételével)

02

TermĘföld értékesítése

03

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

04

JármĦvek értékesítése

05

Tenyészállatok értékesítése

06

Egyéb felhalmozási bevételek

07

Állami készletek, tartalékok értékesítése

08

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)

09

Osztalék- és hozambevétel

10

Tartós tulajdonú részesedést jelentĘ befektetések, részvények,
részesedések értékesítése
Kárpótlási jegyek értékesítése

11
12

Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése

13

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

14

Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)

15

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

16

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

17

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektĘl

18

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrĘl

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbĘl

20

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl
(16+17+18+19+20)
Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek (09+15+21)

21
22

3

4

5
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Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elĘirányzata és teljesítése
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

1 0
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elĘirányzat
1

MĦködési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson
belülrĘl
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson
belülrĘl
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrĘl
(01+02)
MĦködési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson
kívülrĘl
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson
kívülrĘl
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrĘl
(04+05)
MĦködési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson
belülrĘl
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson
belülrĘl
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrĘl
(07+08)
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen
(03+06+09)

2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

11

ElĘzĘ évi vállalkozási eredmény igénybevétele

12

Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

13

Pénzforgalom nélküli bevételek (11+12+13)

14

Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

15

Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

16

Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

17

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

18

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból

19

Hitelfelvétel államháztartáson kívülrĘl (15+…+19)

20

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstĘl

21

Hitelfelvétel más alaptól

22

Hitelfelvétel államháztartáson belülrĘl (21+22)

23

Belföldi hitelek felvétele (20+23)

24

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

25

Forgatási célú értékpapírok kibocsátása

26

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

27

Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27)

28

Belföldi hitelmĦveletek bevételei (24+28)

29

3

4
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Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elĘirányzata és teljesítése
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

1 0
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elĘirányzat
1

2

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása

30

Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektĘl

31

Hitelfelvétel kormányoktól

32

Hitelfelvétel külföldi pénzintézettĘl

33

Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezĘtĘl

34

Külföldi finanszírozás bevételei (30+…+34)

35

Finanszírozási bevételek összesen (29+35)

36

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel központi
költségvetési szervtĘl

37

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel fejezeti kezelésĦ
elĘirányzattól

38

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel társadalombiztosítási
alaptól

39

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel elkülönített állami
pénzalaptól

40

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel helyi
önkormányzatoktól és költségvetési szerveitĘl

41

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel többcélú kistérségi
társulástól

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel összesen
(37+38+39+40+41+42)

43

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi
költségvetési szervtĘl

44

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésĦ
elĘirányzattól

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
társadalombiztosítási alaptól

46

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami
pénzalaptól

47

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi
önkormányzatoktól és költségvetési szerveitĘl

48

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi
társulástól

49

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen
(44+45+46+47+48+49)

50

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülrĘl
összesen (43+50)

51

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel vállalkozásoktól

52

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel háztartásoktól

53

3

4

5
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13713

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függĘ, átfutó, kiegyenlítĘ,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek elĘirányzata és teljesítése
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

1 0
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

elĘirányzat
1

2

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel non-profit
szervezetektĘl

54

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel külföldrĘl

55

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel összesen
(52+53+54+55)

56

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól

57

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól

58

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit
szervezetektĘl

59

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldrĘl

60

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen
(57+58+59+60)

61

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívĦlrĘl
összesen (56+61)

62

FüggĘ bevételek

63

Átfutó bevételek

64

KiegyenlítĘ bevételek

65

FüggĘ, átfutó, kiegyenlítĘ bevételek (63+64+65)

66

Összesen (10+14+36+51+62+66)

67

3

4

5
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2006/164. szám

lapszám

Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése

szerv megnevezése

1
PIR-törzsszám

2 5 3
szektor

1
megye

település-típus

Megnevezés

Sorszám

1

Ħrlap

szakágazat

Eredeti

Módosított

2

0

0

7
idĘszak

év

Teljesítés

elĘirányzat
1

2

Vadászati jog értékesítésébĘl származó bevétel

01

Vagyoni értékĦ jog értékesítésébĘl származó bevétel

02

Vagyon bérbeadásából származó bevétel

03

Vagyon üzemeltetésébĘl, koncesszióból származó bevétel

04

Egyéb sajátos bevételek

05

Sajátos bevételek összesen (01+…+05)

06

Normatív hozzájárulások

07

Központosított elĘirányzatok

08

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintĦ érettségi vizsgáztatásra való
felkészülés támogatása

09

Pedagógiai szakszolgálat

10

KiegészítĘ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (09+10)

11

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

12

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

13

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása

14

A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása

15

A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak
támogatása

16

A többcélú kistérségi társulások gyermekvédelmi szakellátási feladatainak
támogatása

17

A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak
támogatása

18

A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása

19

A többcélú kistérségi társulások belsĘ ellenĘrzési feladatainak támogatása

20

Többcélú kistérségi társulások támogatása (13+…+20)

21

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11+12+21)

22

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása

23

A leghátrányosabb helyzetĦ kistérségek felzárkóztatásának támogatása

24

Egyéb központi támogatások

25

Kistérségi társulás bevételei összesen (06+07+08+22+23+24+25)

26

3

4

5

2006/164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

13715

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

szerv megnevezése
1
PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

2

Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elĘirányzat

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye
Szt. 37/A. § (1) bek. b) pont

01

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére
Szt. 37/A. § (1) bek. a) pont

02

Rendszeres szociális segély keresĘ tevékenység mellett Szt. 37/E. § (3) bek.

03

IdĘskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.

04

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)

05

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülĘknek kifizetett lakásfenntartási
támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont

06

Lakásfenntartási támogatás
Szt. 38. § (1) bek. c) pont (helyi megállapítás)

07

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont

08

Ápolási díj Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)

09

Ápolási díj Szt. 43/B. § (helyi megállapítás)

10

Átmeneti segély Szt. 45. §

11

Temetési segély Szt. 46. §

12

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 19. §)

13

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘk pénzbeli támogatása
(Gyvt. 20/A. §)

14

KiegészítĘ gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítĘ gyermekvédelmi támogatás
pótléka (Gyvt. 20/B. §)

15

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (helyi megállapítás)

16

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

17

Rászorultságtól függĘ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások
összesen (01+...+17)

18

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. a) pont

19

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérĘ készülék
biztosítása [Szt. 55/A. § (3) bek.]

20

Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. b) pont

21

Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont

22

Köztemetés Szt. 48. §

23

Közgyógyellátás Szt. 49. §

24

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 148. § (5) bek.,
Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr. tv. 8. § (4) bek.]

25

4

5
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Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

szerv megnevezése
1
PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

2

Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

elĘirányzat

Étkeztetés (Szt. 62. §)

26

Házi segítségnyújtás (Szt. 63. §)

27

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § [Gyvt. 18. § (5) bek. alapján.]

28

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (19+...+28)

29

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Szt. 54. §

30

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen (18+29+30)

31

4

5
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13717

lapszám

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

szerv megnevezése
1
PIR-törzsszám

szektor

megye

6

2

Ħrlap

szakágazat

település-típus

0

0

7

év

idĘszak
Ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

TeljesítésbĘl
háztartások befizetése

5

6

elĘirányzat
Illetékek

01

Építményadó

02

Telekadó

03

Vállalkozók kommunális adója

04

Magánszemélyek kommunális adója

05

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

06

Idegenforgalmi adó épület után

07

IparĦzési adó állandó jelleggel végzett iparĦzési tevékenység után

08

IparĦzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparĦzési tevékenység után
(napi átalány)

09

Helyi adók összesen (02+...+09)

10

Pótlékok, bírságok

11

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

12

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,–)

13

Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része

14

GépjármĦadó

15

Luxusadó

16

TermĘföld bérbeadásából származó jövedelemadó

17

Átengedett egyéb központi adók

18

Átengedett központi adók (12+...+18)

19

Környezetvédelmi bírság

20

Természetvédelmi bírság

21

MĦemlékvédelmi bírság

22

Építésügyi bírság

23

Talajterhelési díj

24

Egyéb sajátos bevételek

25

Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei
(01+10+11+19+....+25)

26

Önkormányzati lakások értékesítése

27

Önkormányzati lakótelek értékesítés

28

Privatizációból származó bevétel

29

VállalatértékesítésbĘl származó bevétel

30

Vadászati jog értékesítésébĘl származó bevétel

31

Egyéb vagyoni értékĦ jog értékesítésébĘl származó bevétel

32

4
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lapszám

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

szerv megnevezése
1
PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

6

2

Ħrlap

szakágazat

0

0

7
idĘszak

év

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

TeljesítésbĘl
háztartások befizetése

5

6

elĘirányzat
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

33

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébĘl, koncesszióból származó bevétel

34

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tĘke bevételei (27+...+34)

35

Normatív hozzájárulás
– lakosságszámhoz kötött

36

– feladatmutatóhoz kötött

37

Normatív hozzájárulások (36+37)

38

Központosított elĘirányzatok

39

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévĘ települési önkormányzatok
támogatása

40

Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi
önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes
kamattámogatására, az adósságrendezés alatt mĦködési célra
igényelhetĘ támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára

41

MĦködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

42

A helyi önkormányzatok mĦködĘképességének megĘrzését szolgáló
kiegészítĘ támogatás

43

(40+..+42)

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

44

KiegészítĘ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

45

KiegészítĘ támogatás egyes szociális feladatokhoz

46

Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)

47

Címzett támogatás

48

Céltámogatás

49

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak
támogatása

50

Vis maior tartalék

51

Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása

52

A leghátrányosabb helyzetĦ kistérségek felzárkóztatásának támogatása

53

Egyéb központi támogatás

54

Önkormányzat költségvetési támogatása
(38+39+43+44+47+...+54)

55

__________
__________

4

szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/megye

cím/alcím/
település-típus

2 1
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

2006/164. szám

lapszám

Kiadások tevékenységenként

idĘszak

Kiadások megnevezése

Sorszám

Ezer forintban

1

2

Rendszeres személyi juttatások 02/09

01

Nem rendszeres személyi juttatások 02/42

02

KülsĘ személyi juttatások 02/49

03
04
05

Dologi kiadások 03/44

06

Egyéb folyó kiadások 03/61

07

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás 04/04+…+09

08

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre 04/10

09

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás összesen (08+09) 04/11

10

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás összesen 04/18

11

TámogatásértékĦ kiadás összesen (10+11) 04/19

12

ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása
04/20
MĦködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
04/22
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre 04/23
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
04/24
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)
04/25

3

|

|
4

|

|

|

|
5

|

|

|
6

|

|

|
7

|

|

|
8

|

|

|
9

|

|

|
10

|

|

|

|

11
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Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/50)
Munkaadókat terhelĘ járulékok 02/57

|

|

13
14
15
16
17

13719

13720

lapszám

Kiadások tevékenységenként
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/megye

cím/alcím/
település-típus

2 1
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Kiadások megnevezése

Sorszám

Ezer forintban

1

2
18

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás
04/30

19

Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/36

20

Felújítás 05/06

21

Intézményi beruházási kiadások 05/13

22

Központi beruházások és felhalmozási célú
pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26

23

Beruházások ÁFÁ-ja 05/32

24

Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38

25

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson
26
belülre 06/03+09
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/06

27

Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen
(26+27) 06/10

28

Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+12+13+17+…+25+28)

29

Pénzforgalom nélküli kiadások 06/16

30

Költségvetési kiadások (29+30)

31

Finanszírozás kiadásai 06/38

32

Kiadások összesen (31+32)

33

3

|

|
4

|

|

|

|
5

|

|

|
6

|

|

|
7

|

|

|
8

|

|

|
9

|

|

|
10

|

|

|

|

11
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Támogatások folyósítása összesen 04/03

|

|

2006/164. szám

szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/megye

cím/alcím/
település-típus

2 1
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

2006/164. szám

lapszám

Kiadások tevékenységenként

idĘszak

Kiadások megnevezése

Sorszám

Ezer forintban

1

2

|

|
3

|

|
4

|

|

|

|
5

|

|

|
6

|

|

|
7

|

|

|
8

|

|

|
9

|

|

|
10

|

|

|

|

11

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fĘ)
költségvetési engedélyezett létszámkeret

34

átlagos statisztikai állományi létszám

35

költségvetési engedélyezett létszámkeret

36

átlagos statisztikai állományi létszám

37

MAGYAR KÖZLÖNY

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fĘ)

13721

13722

lapszám

MĦködési és felhalmozási célú
teljesített pénzeszköz átadások részletezése
tevékenységenként
......................................................................
2
PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

1 R
Ħrlap

2

0

0

7

év

szerv megnevezése
idĘszak

Megnevezés

1

Sorszám

Ezer forintban

2
01

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás fejezeti kezelésĦ elĘirányzatnak

02

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelĘinek

03

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak

04

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás helyi önkormányzatoknak és
költségvetési szerveinek

05

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

06

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás összesen (01+...+06)

07

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek

08

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás fejezeti kezelésĦ elĘirányzatnak

09

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok
kezelĘinek

10

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak

11

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és
költségvetési szerveinek

12

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak

13

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás összesen (08+…+13)

14

TámogatásértékĦ kiadás összesen (07+14)

15
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|
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|
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|

|
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|
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|

|

|
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|
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|
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MAGYAR KÖZLÖNY

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás központi költségvetési szervnek

|

2006/164. szám

2006/164. szám

lapszám

MĦködési és felhalmozási célú
teljesített pénzeszköz átadások részletezése
tevékenységenként
......................................................................
2
szektor

PIR-törzsszám

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

1 R
Ħrlap

2

0

0

7

év

szerv megnevezése
idĘszak

Megnevezés

1

Sorszám

Ezer forintban

2
16

MĦködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak

17

MĦködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

18

MĦködési célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
MĦködési célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköz
átadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
MĦködési célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (19+20)

MĦködési célú, az 19. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

19
20
21
22

MĦködési célú, az 20. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati
többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

23

MĦködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (21+22+23)

24

MĦködési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

25

MĦködési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek

26

MĦködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

27

MĦködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (26+27)

28

MĦködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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|
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|
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|
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|

|
9
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|

|
10

|

|

|
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MAGYAR KÖZLÖNY

MĦködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

|

29

(16+...+18+24+25+28)

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek

30

Lakásért fizetett pénzbeli térítés

31

13723

13724

lapszám

MĦködési és felhalmozási célú
teljesített pénzeszköz átadások részletezése
tevékenységenként
......................................................................
2
PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

1 R
Ħrlap

2

0

0

7

év

szerv megnevezése
idĘszak

Megnevezés

1

Sorszám

Ezer forintban

2
32

Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak

33

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak ( 30+...+33)

34

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak

35

Felhalmozási célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
Felhalmozási célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
Felhalmozási célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (36+37)
Felhalmozási célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
Felhalmozási célú, a 37. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati
többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

36
37
38
39
40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak
(38+39+40)

41

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének

42

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

43

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek

44

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldieknek (43+44)

45

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
(34+35+41+42+45)

46
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MAGYAR KÖZLÖNY

Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel

|

2006/164. szám

szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

2 2
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

2006/164. szám

lapszám

Bevételek tevékenységenként

idĘszak

Ezer forintban
Bevételek megnevezése

Sorszám

1

2

|

|
01

Egyéb saját bevétel 07/14

02

ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/19

03

Hozam- és kamatbevételek 07/23

04

Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 16/26

05

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel 09/07+…+12

06

Garancia- és kezeségvállalásból származó visszatérülések,
bevételek államháztartáson belülrĘl 09/13

07

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel összesen (06+07) 09/14

08

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel összesen 09/21

09

TámogatásértékĦ bevétel összesen (08+09) 9/22

10

ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 09/25

11

MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl
07/24+…+28
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülrĘl 07/29
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl
08/21
Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)
7/30+8/21

|
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|
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|

|
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MAGYAR KÖZLÖNY

Hatósági jogkörhöz köthetĘ mĦködési bevétel 07/04

3

12
13
14
15

Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás 09/05

16

Önkormányzatok költségvetési támogatása 09/06

17

ElĘzĘ évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések,
visszatérülések 09/23+24

18

13725

13726

lapszám

Bevételek tevékenységenként
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

2 2
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Bevételek megnevezése

Sorszám
|

|
1
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tĘke bevételei 16/35
vagy 11/6

2

|

|

|
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|
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|
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|

|
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|

|

|
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|

|

|
10

|

|

|

|
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19
20

Pénzügyi befektetések bevételei 08/15

21
22
23
24

Pénzforgalmi bevételek (01+…05+10+11+15+16…+21+24)

25

Pénzforgalom nélküli bevételek 10/14

26

Költségvetési bevételek (25+26)

27

Finanszírozás bevételei 10/36

28

Bevételek összesen (27+28)

29

MAGYAR KÖZLÖNY

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
államháztartáson belülrĘl 10/03+09
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrĘl
10/06
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele
összesen (22+23) 10/10

3

2006/164. szám

2006/164. szám

lapszám

MĦködési célra kapott juttatások
és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételek
teljesítésének részletezése tevékenységenként
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

2 2
Ħrlap

szakágazat

R

2

0

0

7

év

idĘszak

Megnevezés

Sorszám

Ezer forintban

01

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel fejezeti kezelésĦ elĘirányzattól

02

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel társadalombiztosítási alapból

03

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól

04

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési
szerveitĘl
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel többcélú kistérségi társulástól

2

05
06

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel összesen (01+…+06)

07

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtĘl

08

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel fejezeti kezelésĦ elĘirányzattól

09

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból

10

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól

11

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és
költségvetési szerveitĘl
TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól
TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel összesen (08+…+13)
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MAGYAR KÖZLÖNY

1
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel központi költségvetési szervtĘl

12
13
14

TámogatásértékĦ bevétel összesen (07+14)

15

MĦködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektĘl

16

MĦködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

17

MĦködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

18

MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (16+...+18)

19

13727

13728

lapszám

MĦködési célra kapott juttatások
és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételek
teljesítésének részletezése tevékenységenként
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

2 2
Ħrlap

szakágazat

R

2

0

0

7

év

idĘszak

Megnevezés

1

2
20

MĦködési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektĘl

21

MĦködési célra kapott juttatások kormányoktól

22

MĦködési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból

23

MĦködési célú pénzeszközátvétel más külföldi forrásból (21+22+23)

24

MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl (19+20+24)

25

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektĘl

26

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

28

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól

29

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (26+...+29)

30

Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetésébĘl

31

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektĘl

32

Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól

33

Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrĘl (nem kormányoktól és
nemzetközi szervezetektĘl)

34

Felhalmozási célra kapott juttatások más külföldi forrásból (32+33+34)

35

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl (30+31+35)

36
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MAGYAR KÖZLÖNY

MĦködési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetésébĘl

Sorszám

Ezer forintban

2006/164. szám

2006/164. szám

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

2 6
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak
Ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

1

2

|

|
01

Munkaadókat terhelĘ járulékok 17/05

02

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08

03

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás 17/09

04

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás 17/19

05

ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
17/10

06

MĦködési kiadás államháztartáson kívülre 17/15

07

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre 17/20

08

Felújítás 17/17

09

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18

10

Kölcsönök kiadásai 17/22

11

Pénzforgalom nélküli kiadások 17/24

12

Hitelek és értékpapírok kiadásai 17/26

13

Kiadások összesen (01+...+13)

14

Intézményi mĦködési bevételek 17/30

15

Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei 17/33

16

|
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|
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MAGYAR KÖZLÖNY

Személyi juttatások 17/04

3

13729

13730

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

2 6
Ħrlap

szakágazat

2

0

0

7

év

idĘszak
Ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

1

2

|

|
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel 17/34

17

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel 17/38

18

|

|

|
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|

|

|
5

|

|

|
6

|

|

|
7

|

|

|
8

|

|

|
9

|

|

|
10

|

|

|

|

11

19
20
21

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek 17/37

22

Támogatások, kiegészítések 17/31+32

23

Kölcsönök bevételei 17/40

24

Pénzforgalom nélküli bevételek 17/42

25

Hitelek és értékpapírok bevételei 17/44

26

Bevételek összesen (15+...+26)

27

MAGYAR KÖZLÖNY

ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel
17/35
Államháztartáson kívülrĘl átvett mĦködési pénzeszközök
bevétel 17/36
Államháztartáson kívülrĘl átvett felhalmozási
pénzeszközök bevételei 17/39

3

2006/164. szám

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

szakágazat

Kódszám
(kulcsszám)

Megnevezés
(besorolási osztály és fizetési fokozat)

Sorszám

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

1

2

3

4

5

6

3 4
Ħrlap

Egyéb
kötelezĘ
illetménypótlékok
7

2

0

0
év

Egyéb feltételtĘl függĘ
pótlékok és
juttatások
8

7
idĘszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás

13. havi
juttatás

9

10

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
11

2006/164. szám

lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidĘben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Ezer forintban
MunkavégLétszám
zéshez
fĘ
kapcsolódó
juttatások
12
13

I. TELJES MUNKAIDėBEN FOGLALKOZTATOTTAK
01

000011

Európai Parlament magyarországi képviselĘi

02

000020

köztársasági elnök

03

000021

alkotmánybíró

04

000022

LegfelsĘbb Bíróság elnöke

05

000023

legfĘbb ügyész

06

000024

országgyĦlési biztos

07

000025

országgyĦlési biztos általános helyettese

08

000026

az Állami SzámvevĘszék elnöke

09

000027

az Állami SzámvevĘszék elnökhelyettese

10

000030

fĘpolgármester, polgármester

11

000040

fĘpolgármester-helyettes, alpolgármester

12

000042

megyei közgyĦlés elnöke

13

000043

megyei közgyĦlés alelnöke

14

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELėK ÖSSZESEN: (01+...+14)

15

100030

számvevĘ igazgató

16

100040

számvevĘ igazgató-helyettes

17

100050

számvevĘ fĘtanácsos

18

101060-101080 I. besorolási osztály összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

országgyĦlési képviselĘ

000010

19

13731

PIR-törzsszám

Kódszám
(kulcsszám)

szektor

fejezet/
megye

Megnevezés
(besorolási osztály és fizetési fokozat)

1
2
102010-102170,
II. besorolási osztály összesen
105140, 105160

cím/alcím/
település-típus

Sorszám

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

3

4

5

6

3 4
Ħrlap

Egyéb
kötelezĘ
illetménypótlékok
7

2

0

0
év

Egyéb feltételtĘl függĘ
pótlékok és
juttatások
8

7
idĘszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás

13. havi
juttatás

9

10

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
11

Ezer forintban
MunkavégLétszám
zéshez
fĘ
kapcsolódó
juttatások
12
13

20

103010-103060 III. besorolási osztály összesen

21

ÁLLAMI SZÁMVEVėSZÉK ÖSSZESEN: (16+...+21)

22

Gazdasági Versenyhivatal elnöke

23

100030

Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

24

100340

Versenytanács tagja

25

100040

vizsgáló irodavezetĘ

26

100050

vizsgáló vezetĘ fĘtanácsos

27

100060

vizsgáló fĘtanácsos

28

101010-101170 I. besorolási osztály összesen

29

102010-102170,
II. besorolási osztály összesen
105140, 105160

30

103010-103060 III. besorolási osztály összesen

31

GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (23+…+31)

32

119230, 129230 fĘosztályvezetĘi besorolású fĘtisztviselĘ

33

119240, 129240 fĘtisztviselĘ

34

MAGYAR KÖZLÖNY

100020

FėTISZTVISELėK ÖSSZESEN: (33+34)

szakágazat

13732

lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidĘben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

35

miniszterelnök

36

110020

miniszter

37

110030

államtitkár

38

110330

államtitkárnak minĘsülĘ vezetĘ

39

110040

szakállamtitkár

40

2006/164. szám

110010

PIR-törzsszám

Kódszám
(kulcsszám)

szektor

fejezet/
megye

Megnevezés
(besorolási osztály és fizetési fokozat)

1

2

cím/alcím/
település-típus

Sorszám

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

3

4

5

6

szakállamtitkárnak minĘsülĘ vezetĘ

41

110050

fĘosztályvezetĘ

42

110060

fĘosztályvezetĘ-helyettes

43

110070

osztályvezetĘ

44

110080

ügykezelĘ osztályvezetĘ

45

I. besorolási osztály összesen

46

1-2. pozíció: 11
3-4. pozíció: 18,
19, 60, 70, 80

ebbĘl: tanácsadók

47

1-2. pozíció: 11

II. besorolási osztály összesen

48

1-2. pozíció: 11

III. besorolási osztály összesen

49

120330

államtitkárnak minĘsülĘ vezetĘ

50

120340

szakállamtitkárnak minĘsülĘ vezetĘ

51

120050

fĘosztályvezetĘ

52

120060

fĘosztályvezetĘ-helyettes

53

120070

osztályvezetĘ

54

120080

ügykezelĘ osztályvezetĘ

55

I. besorolási osztály összesen

56

1-2. pozíció: 12
1-2. pozíció: 12
3-4. pozíció: 80
1-2. pozíció: 12
1-2. pozíció: 12
130050

ebbĘl: tanácsadók

3 4
Ħrlap

Egyéb
kötelezĘ
illetménypótlékok
7

2

0

0
év

Egyéb feltételtĘl függĘ
pótlékok és
juttatások
8

7
idĘszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás

13. havi
juttatás

9

10

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
11

Ezer forintban
MunkavégLétszám
zéshez
fĘ
kapcsolódó
juttatások
12
13
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110340

1-2. pozíció: 11

szakágazat
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lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidĘben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

57

II. besorolási osztály összesen

58

III. besorolási osztály összesen

59

fĘosztályvezetĘ

60

13733

PIR-törzsszám

Kódszám
(kulcsszám)

szektor

fejezet/
megye

Megnevezés
(besorolási osztály és fizetési fokozat)

1

2

cím/alcím/
település-típus

Sorszám

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

3

4

5

6

fĘosztályvezetĘ-helyettes

61

130070

osztályvezetĘ

62

130080

ügykezelĘ osztályvezetĘ

63

I. besorolási osztály összesen

64

1-2. pozíció: 13
3-4. pozíció: 80

ebbĘl: tanácsadók

65

1-2. pozíció: 13

II. besorolási osztály összesen

66

1-2. pozíció: 13

III. besorolási osztály összesen

67

KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELėI ÖSSZESEN:
(36+…+46+48…+56+58+…+64+66+67)

68

140030

fĘjegyzĘ

69

140040

jegyzĘ, aljegyzĘ

70

140060

fĘosztályvezetĘ-helyettes

71

140070

osztályvezetĘ

72

140080

ügykezelĘ osztályvezetĘ

73

I. besorolási osztály összesen

74

1-2. pozíció: 14
1-2. pozíció: 14
3-4. pozíció:
18,19,80

ebbĘl: tanácsadók

3 4
Ħrlap

Egyéb
kötelezĘ
illetménypótlékok
7

2

0

0
év

Egyéb feltételtĘl függĘ
pótlékok és
juttatások
8

7
idĘszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás

13. havi
juttatás

9

10

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
11

Ezer forintban
MunkavégLétszám
zéshez
fĘ
kapcsolódó
juttatások
12
13

MAGYAR KÖZLÖNY

130060

1-2. pozíció: 13

szakágazat

13734

lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidĘben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

75

1-2. pozíció: 14

II. besorolási osztály összesen

76

1-2. pozíció: 14

III. besorolási osztály összesen

77

körjegyzĘ, aljegyzĘ

78

150060

fĘosztályvezetĘ-helyettes

79

150070

osztályvezetĘ

80

2006/164. szám

150040

PIR-törzsszám

Kódszám
(kulcsszám)

1-2. pozíció: 15
1-2. pozíció: 15
3-4. pozíció: 80

fejezet/
megye

Megnevezés
(besorolási osztály és fizetési fokozat)

1
150080

szektor

2

cím/alcím/
település-típus

Sorszám

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

3

4

5

6

ügykezelĘ osztályvezetĘ

81

I. besorolási osztály összesen

82

ebbĘl: tanácsadók

3 4
Ħrlap

Egyéb
kötelezĘ
illetménypótlékok
7

2

0

0
év

Egyéb feltételtĘl függĘ
pótlékok és
juttatások
8

7
idĘszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás

13. havi
juttatás

9

10

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
11

Ezer forintban
MunkavégLétszám
zéshez
fĘ
kapcsolódó
juttatások
12
13

83

II. besorolási osztály összesen

84

1-2. pozíció: 15

III. besorolási osztály összesen

85
86

31

igazgató (fĘigazgató)

87

31

igazgatóhelyettes (fĘigazgató-helyettes)

88

32

fĘosztályvezetĘ

89

32

fĘosztályvezetĘ-helyettes

90

32

osztályvezetĘ

91

32

más vezetĘ beosztás

92

33

fĘtanácsos

93

34

fĘmunkatárs

94

35

tanácsos

95

36

munkatárs

96

301010-301140 „A” fizetési osztály összesen

97

302010-302140 „B” fizetési osztály összesen

98

303010-303140 „C” fizetési osztály összesen

99

304010-304140 „D” fizetési osztály összesen

100

305010-305140 „E” fizetési osztály összesen

101

MAGYAR KÖZLÖNY

1-2. pozíció: 15

ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELėK ÖSSZESEN:
(69+...+74+76+…+82+84+85)

szakágazat
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lapszám
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13735

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

Kódszám
(kulcsszám)

Megnevezés
(besorolási osztály és fizetési fokozat)

1

2

cím/alcím/
település-típus

Sorszám

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

3

4

5

6

102

307010-307140 „G” fizetési osztály összesen

103

308010-308140 „H” fizetési osztály összesen

104

309010-309140 „I” fizetési osztály összesen

105

300010-300140 „J” fizetési osztály összesen

106

300211-300450 kutató, felsĘoktatásban oktató

107

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (87+...+107)

108

LegfelsĘbb Bíróság bírája, LegfĘbb Ügyészség ügyésze

109

211010-211100 ítélĘtábla bírája, fellebbviteli fĘügyészség ügyésze

110

212010-212100 megyei bírósági bíró, megyei fĘügyészség ügyésze

111

213010-213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze

112

214010-214040 titkár

113

215010-215040 fogalmazó

114

216010-216140 tisztviselĘ felsĘfokú végzettséggel

115

217010-217140 tisztviselĘ középfokú végzettséggel

116

218010-218140 írnok
219000

fizikai alkalmazott

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK
ÖSSZESEN: (109+...+118)

3 4
Ħrlap

Egyéb
kötelezĘ
illetménypótlékok
7

2

0

0
év

Egyéb feltételtĘl függĘ
pótlékok és
juttatások
8

7
idĘszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás

13. havi
juttatás

9

10

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
11

Ezer forintban
MunkavégLétszám
zéshez
fĘ
kapcsolódó
juttatások
12
13

MAGYAR KÖZLÖNY

306010-306140 „F” fizetési osztály összesen

210010-210100

szakágazat

13736

lapszám

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidĘben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

117
118
119

központi tisztikar országos parancsnok tagja

120

4292500-4892600

központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja

121

2006/164. szám

4291600-4891600

PIR-törzsszám

Kódszám
(kulcsszám)

fejezet/
megye

Megnevezés
(besorolási osztály és fizetési fokozat)

1
4293500-4893500

szektor

2

cím/alcím/
település-típus

Sorszám

Alapilletmények

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

3

4

5

6

központi tisztikar fĘosztályvezetĘ tagja

122

központi tisztikar fĘosztályvezetĘ-helyettes tagja

123

központi tisztikar osztályvezetĘ tagja

124

4296400-4896500

központi tisztikar többi tagja

125

4271603-4871603

országos parancsnok

126
127

4272503 -4872603

országos parancsnok-helyettes

128

4273501-4873507

fĘosztályvezetĘ

129

4274501-4874507

fĘosztályvezetĘ-helyettes

130

4275401-4875507

osztályvezetĘ

131

4281501-4881507

fĘosztályvezetĘnek minĘsülĘ vezetĘ

132

4282501-4882507

fĘosztályvezetĘ-helyettesnek minĘsülĘ vezetĘ

133

4283401- 4883507

osztályvezetĘnek minĘsülĘ vezetĘ

134

3-4. pozíció: 01-20

I. besorolási osztály összesen

135

3-4. pozíció: 51-67

II. besorolási osztály összesen

136

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (127+...+136)

Egyéb
kötelezĘ
illetménypótlékok
7

2

0

0
év

Egyéb feltételtĘl függĘ
pótlékok és
juttatások
8

7
idĘszak

szerv megnevezése

Egyéb juttatás

13. havi
juttatás

9

10

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
11

Ezer forintban
MunkavégLétszám
zéshez
fĘ
kapcsolódó
juttatások
12
13

137

Tábornokok, tisztek

138

Zászlósok, tiszthelyettesek

139

Diplomáciai szolgálatot teljesítĘk

140

SzerzĘdéses sorkatonák

141

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (138+..+141)

3 4
Ħrlap

MAGYAR KÖZLÖNY

4294500-4894500
4295400-4895500

KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: (120+…+125)

szakágazat
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142

13737

PIR-törzsszám

Kódszám
(kulcsszám)

szakágazat

3 4
Ħrlap

2

0

0
év

Egyéb feltételtĘl függĘ
pótlékok és
juttatások
8

7
idĘszak

5

6

fizikai alkalmazott

143

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

144

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

145

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

146

---------

---------

---------

---------

---------

147

---------

---------

---------

---------

---------

Megnevezés
(besorolási osztály és fizetési fokozat)
2

közhasznú és közmunkát végzĘ

KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:
(143+…+147)
840510, 840530,
840550, 840570
850510, 850530,
850550, 850570

cím/alcím/
település-típus

Sorszám

Alapilletmények

3

4

Illetménykiegészítések

Nyelvpótlék

Egyéb juttatás

13. havi
juttatás

9

10

148

fizikai alkalmazott

149

---------

---------

---------

---------

---------

fizikai alkalmazott

150

---------

---------

---------

---------

---------

közhasznú és közmunkát végzĘ

151

---------

---------

---------

---------

---------

ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN:
(149+…+151)

152

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (148+152)

153

I. MINDÖSSZESEN: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)

154

---------

---------

---------

---------

888888

szerv megnevezése

Rendszeres
személyi
juttatások
összesen
11

Ezer forintban
MunkavégLétszám
zéshez
fĘ
kapcsolódó
juttatások
12
13

MAGYAR KÖZLÖNY

888888

fejezet/
megye

Egyéb
kötelezĘ
illetménypótlékok
7

1
800510, 800530,
800550, 800570
810510, 810530,
810550, 810570
820510, 820530,
820550, 820570
830510, 830530,
830550, 830570

szektor

13738
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II. RÉSZMUNKAIDėBEN FOGLALKOZTATOTTAK
köztisztviselĘk összesen

155

---------

közalkalmazottak összesen

156

---------

---------

---------

---------

---------

bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen

157

---------

---------

---------

---------

---------

fegyveres erĘk, rendvédelmi szervek hivatásos
állományába tartozók összesen

158

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

159
160

I+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)

161
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II. RÉSZMUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:
(155+…+159)
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Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

szakágazat

Funkciók

Sorszám

középfokú

felsĘfokú

végzettséggel
a) csoport

01

b) csoport

02

Összesen (01+02)

03

Humánpolitikai

04

Gazdálkodási-költségvetési

05

Jogi

06

Nemzetközi

07

EllenĘrzési

08

Koordinációs

09

Informatikai

10

Kommunikációs

11

Egyéb(…)

12

Összesen (04+…+12)

13

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

14

– I. csoport feladatait segítĘ

15

– II. csoport feladatait segítĘ

16

– III. csoport feladatait segítĘ

17

Protokolláris

18

Kézbesítési

19

Szállítási

20

Jóléti

21

Üzemeltetési

22

Rendészeti

23

Raktározási

24

Egyéb (…)

25

Összesen (14+18+…+25)

26

I. funkció-csoport

II. funkció-csoport

III. funkció-csoport

Mindösszesen (03+13+26)
ebbĘl

28
29

I. funkció csoport

30

II. funkció csoport

31

III. funkció csoport

32

Közalkalmazottak (34+…+36)

33

I. funkció csoport

34

II. funkció csoport

35

III. funkció csoport

36
37

I. funkció csoport

38

II. funkció csoport

39

III. funkció csoport

40

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái
(42+…+44)

0

0

7

év

idĘszak

Összesen

alapfokú

középfokú

felsĘfokú

végzettséggel

Összesen

Létszám
összesen

----------

----------------

27

KöztisztviselĘk (30+…+32)

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai
(38+…+40)

2

Nem vezetĘi létszám

VezetĘi létszám
Funkció-csoportok

3 6
Ħrlap

41

I. funkció csoport

42

II. funkció csoport

43

III. funkció csoport

44

----------

----------

----------

----------

----------

----------
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Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
település-típus

szakágazat

Funkciók

Sorszám

középfokú

felsĘfokú

végzettséggel
Bírák, ügyészek (46+…+48)

45

I. funkció csoport

46

II. funkció csoport

47

III. funkció csoport

48

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak
(50+…+52)

49

I. funkció csoport

50

II. funkció csoport

51

III. funkció csoport

52

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók
(54+…+56)

53

I. funkció csoport

54

II. funkció csoport

55

III. funkció csoport

56

Megbízási szerzĘdés alapján foglalkoztatottak
(58+…+60)

57

I. funkció csoport

58

II. funkció csoport

59

III. funkció csoport

60

Összesen

2

0

0

7

év

idĘszak

Nem vezetĘi létszám

VezetĘi létszám
Funkció-csoportok

3 6
Ħrlap

alapfokú

középfokú
végzettséggel

felsĘfokú

Összesen

Létszám
összesen
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lapszám

A mĦködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007–2008–2009. évi alakulását külön bemutató mérleg
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

4 3
Ħrlap

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

2007. évre

2008. évre

2009. évre

1

2

3

4

5

I. MĦködési bevételek és kiadások
Intézményi mĦködési bevételek (levonva a felhalmozási áfa
visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja,
mĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl)

01

Önkormányzatok sajátos mĦködési bevételei

02

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi
jövedelemadó bevétele

03

MĦködésĦ célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl

04

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel

05

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési bevétel

06

MĦködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Rövid lejáratú hitel

08

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

MĦködési célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele

10

MĦködési célú bevételek ö s s z e s e n (01+....+10)

11

Személyi juttatások

12

Munkaadókat terhelĘ járulékok

13

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi
eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

MĦködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú mĦködési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

MĦködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

MĦködési célú kiadások ö s s z e s e n (12+....+23)

24
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lapszám

A mĦködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007–2008–2009. évi alakulását külön bemutató mérleg
szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

szakágazat

4 3
Ħrlap

2

0

0

7

év

idĘszak

Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

2007. évre

2008. évre

2009. évre

1

2

3

4

5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételei (levonva a felhalmozási
célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tĘke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl

28

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Felhalmozási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú elĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+....+48)

49

Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)

50

Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)

51

5
PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

Megnevezés

Sorszám

1

2

Összesen
Ft
3

4

2

Ħrlap

szakágazat

0

0

7

év

szerv megnevezése
idĘszak

Eredeti / módosított elĘirányzat
Állami támogatás
Átengedett SZJA
%
Ft
%
Ft
4
5
6
7

Összesen
Ft
8

Teljesítés
Állami támogatás
Ft
9

Települési önkormányzatok feladatai

01

0

----------------------

100

Körzeti igazgatás

02

0

----------------------

100

----------------------

KörjegyzĘség mĦködése

03

0

----------------------

100

----------------------

Megyei, fĘvárosi önkormányzatok feladatai

04

0

----------------------

100

----------------------

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

05

0

----------------------

100

----------------------

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

06

0

----------------------

100

----------------------

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos
foglalkoztatási gondokkal küzdĘ települési önkormányzatok feladatai

07

0

----------------------

100

----------------------

ÜdülĘhelyi feladatok

08

0

----------------------

100

----------------------

Pénzbeli szociális juttatások

09

0

----------------------

100

----------------------

Lakáshoz jutás feladatai

10

0

----------------------

100

----------------------

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

11

57,890

42,110

Szociális és gyermekvédelmi benntlakásos és átmeneti elhelyezés

12

57,000

43,000

Hajléktalanok átmeneti intézményei

13

57,000

43,000

Gyermekek napközbeni ellátása

14

57,000

43,000
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Átengedett SZJA
Ft
10

----------------------

15

100

0

----------------------

----------------------

16

100

0

----------------------

----------------------

Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggĘ juttatások, szolgáltatások

17

100

0

----------------------

Helyi közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi feladatok

18

0

----------------------

100

----------------------

Megyei/fĘvárosi közmĦvelĘdési és közgyĦjteményi feladatok

19

0

----------------------

100

----------------------

----------------------

Normatív hozzájárulások összesen (01+…+19)

20

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintĦ érettségi vizsgáztatásra való felkészülés
támogatása (január 1-jétĘl augusztus 31-éig)

21

100

0

----------------------

----------------------

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintĦ érettségi vizsgáztatásra való felkészülés
támogatása (szeptember 1-jétĘl december 31-éig)

22

100

0

----------------------

----------------------

MAGYAR KÖZLÖNY

Közoktatási alap-hozzájárulások
Közoktatási kiegészítĘ hozzájárulások
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PIR-törzsszám

szektor

megye

település-típus

Megnevezés

Sorszám

1

2

Összesen
Ft
3

4

2

Ħrlap

szakágazat

0

0

7

év

szerv megnevezése
idĘszak

Eredeti / módosított elĘirányzat
Állami támogatás
Átengedett SZJA
%
Ft
%
Ft
4
5
6
7

Összesen
Ft
8

Teljesítés
Állami támogatás
Ft
9

Átengedett SZJA
Ft
10

A fĘvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

23

100

0

----------------------

----------------------

Pedagógiai szakszolgálat (január 1-jétĘl augusztus 31-éig)

24

100

0

----------------------

----------------------

Pedagógiai szakszolgálat (szeptember 1-jétĘl december 31-éig)

25

100

0

----------------------

----------------------

KiegészítĘ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen (21+…+25)

26
27

31,510

68,490

28

31,510

68,490

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

29

31,510

68,490

KiegészítĘ támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen (27+…+29)

30

Helyi önkormányzati hivatásos tĦzoltóságok támogatása

31

0

32

100

Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen
(20+26+30+31+32)

33

Megyei önkormányzatok SZJA részesedése

34

0

----------------------

100
0

----------------------

100

-------------------------------------------

----------------------

----------------------

MAGYAR KÖZLÖNY

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

A többcélú kitérségi társulások támogatása
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9

8
Ħrlap oldal

szerv, elĘirányzat megnevezése

Központi költségvetési jelentés

szektor

fejezet

cím/alcím

PIR-törzsszám

pénzintézeti azonosító

számlatulajdonos azonosító
2

Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat

adatközlĘ adatközlés idĘpontja adatközlés sorszáma

0

0

7

év

idĘszak
Ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módosított

Teljesítés

3

4

5

a fĘkönyvi számlákra való hivatkozással
1

2
01

Személyi juttatások (51–52) (=02/50)
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás
(531, 532, 534, 535, 536, 537) (=02/51+52+54+55+56)

02

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)

03

Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44–03/36)

04

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/36)

05

Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, elĘzĘ évi maradvány visszafizetése nélkül és a realizált
árfolyamveszteségek) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+56-03/45+03/60)

06

ElĘzĘ évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)

07

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

08

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás fejezeti kezelésĦ elĘirányzatnak (373-ból) (=04/05)

09

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelĘinek (373-ból) (=04/06)

10

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)

11

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)

12

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)

13

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)

14

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás összesen (373) (=04/11) (08+09+10+11+12+13+14)

15

ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás(372) (=04/20)

16

MĦködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

17

MĦködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

18

MĦködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

19

MĦködési célú pénzeszközátadás külföldre (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

20

MĦködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

21

Államháztartáson kívüli mĦködési pénzeszközátadások összesen (381-bĘl) (=04/22) (17+…+21)

22

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (382) (04/23)

23

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581–587) (=04/30)

24

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)

25
26

Pénzforgalom nélküli kiadások (591–592, 5941) (=06/16)
Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

(15+22+23+24+25+26)

27

Kamatkiadások (573) (=03/59)

28

MĦködési kiadások összesen (01+…+07+27+28)

29

Felújítás (124, 126, 1314, 1316, 1324, 1326, 144, 146, 181) (=05/06)

30

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113, 115, 123, 125, 1313, 1315, 1323, 1325, 143, 145)
(=05/13)

31

Beruházások ÁFÁ-ja (182-bĘl, 183) (=05/27)

32

Központi beruházási kiadások (151–158-ból, 375-bĘl, 18-ból) (=05/21+28)

33

Lakástámogatás (383) (=05/23)

34

Lakásépítés (153-ból) (=05/25+29)

35

Központi beruházások

(33+34+35)

36

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-bĘl) (=04/12)

37

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás fejezeti kezelésĦ elĘirányzatnak (374-bĘl) (=04/13)

38

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelĘinek (374-bĘl) (=04/14)

39

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-bĘl) (=04/15)

40

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-bĘl)
(=04/16)

41

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-bĘl) (=04/17)

42

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (37+38+39+40+41+42)

43

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

44

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

45

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

46
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a fĘkönyvi számlákra való hivatkozással
1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

47

Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

48

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (44+…+48) (04/24)

49

Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30+31)

50
(43+49+50)

Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadások

(30+31+32+36+51)

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191–192-bĘl, 271–272-bĘl) (=06/03)

51
52
53

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193–194-bĘl, 273–274-bĘl) (=06/06)

54

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-bĘl) (=06/09)

55

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)
Törvény szerinti kiadások
/16+29+52+53+54+55+56/

56
57

Hatósági jogkörhöz köthetĘ mĦködési bevétel (911) (=07/04)

58

Egyéb saját bevétel (912+913+914) (=07/14)

59

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

60

Hozam- és kamatbevételek (916+917) (=07/23)

61

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461+462) (=09/23+24)

62

ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)

63

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel központi költségvetési szervtĘl (464-bĘl) (=09/07)

64

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel fejezeti kezelésĦ elĘirányzattól (464-bĘl) (=09/08)

65

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-bĘl) (=09/09)

66

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-bĘl) (=09/10)

67

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitĘl(464-bĘl) (=09/11)

68

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-bĘl) (=09/12)

69

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ból) (=09/13)

70

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel összesen (464) (=09/14) (64+…+70)

71

MĦködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-bĘl) (=07/24)

72

MĦködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-bĘl) (=07/25)

73

MĦködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektĘl (471-bĘl) (=07/26)

74

MĦködési célú átvett pénzeszközök külföldrĘl (471-bĘl) (=07/27)

75

MĦködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbĘl (471-bĘl) (=07/28)

76

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrĘl (476-ból) (=07/29)

77

MĦködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülrĘl összesen (=07/30) (72+…+77)

78

Felhalmozási és tĘke jellegĦ bevételek (931,934) (=08/09)

79

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtĘl (465-bĘl) (=09/15)

80

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel fejezeti kezelésĦ elĘirányzattól (465-bĘl) (=09/16)

81

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-bĘl) (=09/17)

82

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-bĘl) (=09/18)

83

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitĘl (465-bĘl) (=09/19)

84

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-bĘl) (=09/20)

85

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (80+…+85)

86

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-bĘl) (=08/16)

87

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-bĘl) (=08/17)

88

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektĘl (472-bĘl) (=08/18)

89

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrĘl (472-bĘl) (=08/19)

90

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbĘl (472-bĘl) (08/20)

91

Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülrĘl összesen (=08/21) (87+…+91)

92

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrĘl (191-192-bĘl,271-272-bĘl) (=10/03)

93

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrĘl (193-194-bĘl,273-274-bĘl) (=10/06)

94

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrĘl (435-436-ból,456-457-bĘl) (=10/09)

95

Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)

96

Pénzügyi befektetések bevételeibĘl részesedések (171,933-ból) (=08/11)

97

Törvény szerinti bevételek /58+…+62+63+71+78+79+86+92+...+97/
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege

98
(57-98)

99
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1
MĦködési költségvetés támogatása (941-bĘl) (=09/01)

100

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-bĘl) (=09/02)

101

Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-bĘl) (=09/03)

102

Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok támogatása (941-bĘl) (=09/04)

103

Költségvetési támogatás (=09/05)

(100+101+102+103)

104

(99-104)

105

Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással)
Kiadásból: mĦködésbĘl felhalmozás keresztfinanszírozása

106

Kiadásból: felhalmozásból mĦködés keresztfinanszírozása

107

MĦködési költségvetés elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/11-bĘl)

108

Intézményi felhalmozási kiadások elĘirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/11-bĘl)

109

Központi felhalmozási kiadások elĘirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/11-bĘl)

110

Fejezeti kezelésĦ (speciális) elĘirányzatok elĘirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/11-bĘl)

111

ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/11)

(108+109+110+111) 112

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-bĘl) (=06/19+21+24)

113

Likvid hitelek törlesztése (=06/20+23)

114

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-bĘl) (=06/17+18)

115

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-bĘl) (=06/28)

116

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-bĘl,295-bĘl) (=06/27)

117

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-bĘl) (=06/29)

118

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-bĘl,173,174-bĘl) (=05/35+36+37)

119

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-bĘl) (=06/32)

120

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/33+34+35+36)

121

Egyéb finanszírozás kiadásai (39-bĘl) (=06/68)

122

Finanszírozási kiadások (113+...+122)

123

Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-bĘl) (=10/15+17+22)

124

Likvid hitelek felvétele (=10/16+21)

125

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-bĘl) (=10/18+19)

126

Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-bĘl) (=10/26)

127

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-bĘl, 295-bĘl) (=10/25)

128

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-bĘl) (=10/27)

129

Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14)

130

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-bĘl) (=10/30)

131

Hitelfelvétel külföldrĘl (433) (=10/31+32+33+34)

132

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/66)

133

Finanszírozási bevételek (124+…+133)

134

Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139 = 105)

135

Államháztartáson belülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/53)

136

Államháztartáson kívülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/64) 137
Államháztartáson belülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/51) 138
Államháztartáson kívülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/62) 139
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

140
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98. ûrlap:

2006/164. szám

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

Az ûrlap a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási költségvetési szervek, az elkülönített állami pénzalapok és a fejezeti kezelésû költségvetési elõirányzatok (beleértve a fejezeti kezelésû elõirányzatként megtervezett központi beruházásokat és támogatási célprogramokat is) költségvetési elõirányzatainak összefoglalására, kincstári költségvetésként való benyújtására, a gördülõ költségvetési tervezésre és évközben a költségvetési elõirányzatok, és azok teljesítésének alakulására vonatkozóan jogszabályban elõírt adatközlésre szolgál. Az ûrlapot a fejezeti kezelésû
elõirányzatok esetében nem fejezetre összevontan, hanem tételesen fejezeti kezelésû elõirányzatonként kell kitölteni.
Az ûrlapok fejrészén a következõ adatok szerepelnek:
A költségvetési szerv esetén a törzsadattár szerinti megnevezését és címét, valamint számjelét kell feltüntetni, alapoknál, más elõirányzatoknál a törvényi, jogszabályi elnevezést kell használni.
Államháztartási egyedi azonosító: hat (öt + egy C.D.V. ellenõrzõ) számjel,
amely fizikai sorszám, adattartalma nincs, kizárólag azonosító célokat szolgál. A fejezetbe tartozó intézmények, elõirányzatok, alapok államháztartási egyedi azonosítóját a Pénzügyminisztérium nyilvántartásával egyezõen kell kitölteni.
Szektor: négy számjel, amely
„1051” a felügyelet alá tartozó központi költségvetési szerveknél és a társadalombiztosítási költségvetési szerveknél,
a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi költségvetési szerveinél
„1056” a Magyar Tudományos Akadémia Vagyonkezelõ Szervezeténél,
„1057” a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál; a miniszternél az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében állami tulajdonosi jogokat gyakorlójaként megjelölt miniszter hatáskörébe adott eszközök kezelésére létrehozott vagyonkezelõ szervezete;
„1091” a pénzellátási tevékenységet (a költségvetési törvényben nem EU integráció címen lévõ fejezeti kezelésû elõirányzatból), elõirányzat-felhasználási keret engedélyezést is végzõ központi felügyeleti szerv költségvetésénél;
„1092” a pénzellátási tevékenységet a költségvetési törvényben EU integráció fejezeti kezelésû elõirányzat címen
lévõ elõirányzat-felhasználási keret engedélyezést végzõ központi felügyeleti szerv költségvetésénél;
Az elkülönített állami pénzalapoknál és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a szektor számot a Kincstár útmutatása szerint kell kitölteni.
Fejezet: két számjel,
a tervezési fejezetrendnek megfelelõ hivatalos római szám jelölés a számítástechnikai feldolgozás érdekében arab
számokkal jelölve.
Cím: négy számjel,
ebbõl az elsõ kettõ a költségvetési cím, a harmadik, negyedik az alcím megjelölését jelenti (pl.: az 1.cím 2. alcímét a
„0102” jelöléssel).
Év: négy számjel,
amely a vonatkozó költségvetési év jelölésére szolgál.
Idõszak: egy számjel,
amely

jelölésére.

“1” a féléves beszámoló
“2” az éves beszámoló
“3” az elemi költségvetés”
“4” a költségvetési javaslat
“5” a kincstári költségvetés
“6” az évközi elõirányzat-módosítás
“7” a várható elõirányzat
“8” az elõirányzatok várható teljesítésének
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PIR-szám: öt számjel; C.D.V. ellenõrzõ szám: egy számjel;
Szakágazat: hat számjel,
amelynél a költségvetési szervek ágazati osztályozási és besorolási rendjérõl szóló 8001/1998. (P.K.3) számú pénzügyminisztériumi tájékoztató által elõírt államháztartási szakágazatot kell feltüntetni, a törzskönyvi nyilvántartással
megegyezõen. A fejezeti kezelésû elõirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai esetében a szakágazatot nem kell kitölteni.
Adatközlõ: két számjel,
amely

01, ha a felügyeleti szerv,
02, ha az intézmény,
03, ha a Pénzügyminisztérium
04, ha a Kincstár

tölti ki.
Adatközlés idõpontja: hat számjel,
a naptári nap jelölésére, pl. 2005. december 7. = 051207
Adatközlés sorszáma: négy számjel,
fizikai sorszám, amely az adott konkrét ûrlap szerinti adatszolgáltatás felügyeleti szerv általi sorszámozása, tehát elsõ
ízben 0001, az ûrlap második beadásánál (akár javítási, akár tartalmi módosítási célból) 0002, és így tovább.
Az ûrlap adatai tervezéskor és beszámoláskor a bevételeket és kiadásokat részletezõ más ûrlapok adataiból származnak az alábbi ûrlap-sor hivatkozások szerint:
01. sor:
02. sor:

03. sor:
04. sor:
05. sor:
06. sor:
07. sor:
08. sor:
09. sor:
10. sor:
11. sor:
12. sor:
13. sor:
14. sor:
15. sor:
16. sor:
17. sor:
18. sor:
19. sor:
20. sor:
21. sor:
22. sor:
23. sor:
24. sor:
25. sor:
26. sor:

Személyi juttatások (02/50)
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás
(02/51+52+54+55+56)
Itt kizárólag a Munkaerõpiaci Alap javára teljesített munkaadói járulék befizetések szerepeltethetõk.
Egészségügyi hozzájárulás (02/53)
Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (03/44-03/36)
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (03/35)
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, elõzõ évi maradvány visszafizetése nélkül és a realizált
árfolyamveszteségek) (03/52+56-03/45+03/60)
Elõzõ évi maradvány visszafizetése (=03/45)
Támogatásértékû mûködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)
Támogatásértékû mûködési kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak (373-ból) (=04/05)
Támogatásértékû mûködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelõinek (373-ból) (=04/06)
Támogatásértékû mûködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)
Támogatásértékû mûködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
(373-ból) (=04/08)
Támogatásértékû mûködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)
Támogatásértékû mûködési kiadás összesen (04/11) (08+…+14)
Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/20)
Mûködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (04/22-bõl)
Mûködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/22-bõl)
Mûködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (04/22-bõl)
Mûködési célú pénzeszközátadás külföldre (04/22-bõl)
Mûködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/22-bõl)
Államháztartáson kívüli mûködési pénzeszközátadások összesen (04/22) (17+…+21)
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/16)
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27. sor:
28. sor:
29. sor:
30. sor:
31. sor:
32. sor:
33. sor:
34. sor:
35. sor:
36. sor:
37. sor:
38. sor:
39. sor:
40. sor:
41. sor:
42. sor:
43. sor:
44. sor:
45. sor:
46. sor:
47. sor:
48. sor:
49. sor:
50. sor:
51. sor:
52. sor:
53. sor:
54. sor:
55. sor:
56. sor:
57. sor:
58. sor:
59. sor:
60. sor:
61. sor:
62. sor:
63. sor:
64. sor:
65. sor:
66. sor:
67. sor:
68. sor:
69. sor:
70. sor:
71. sor:
72. sor:
73. sor:
74. sor:
75. sor:
76. sor:
77. sor:
78. sor:
79. sor:
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Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)
Kamatkiadások (03/58)
Mûködési kiadások összesen (01+…+07+27+28)
Felújítás (05/06)
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (05/13)
Beruházások ÁFÁ-ja (05/27)
Központi beruházási kiadások (05/21+28)
Lakástámogatás (05/23)
Lakásépítés (05/25+29)
Központi beruházások (33+34+35)
Támogatásértékû felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-bõl) (=04/12)
Támogatásértékû felhalmozási kiadás fejezeti kezelésû elõirányzatnak (374-bõl) (=04/13)
Támogatásértékû felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelõinek (374-bõl) (=04/14)
Támogatásértékû felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-bõl) (=04/15)
Támogatásértékû felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
(374-bõl) (=04/16)
Támogatásértékû felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-bõl) (=04/17)
Támogatásértékû felhalmozási kiadás összesen (04/18) (37+…+42)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (04/24-bõl)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/24-bõl)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (04/24-bõl)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (04/24-bõl)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/24-bõl)
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (44+…+48) (04/24)
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (05/26+30+31)
Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)
Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/03)
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (06/06)
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (06/09)
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (05/34)
Törvény szerinti kiadások (16+29+52+53+54+55+56)
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel (07/04)
Egyéb saját bevétel (07/14)
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)
Hozam- és kamatbevételek (07/23)
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/23+24)
Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/25)
Támogatásértékû mûködési bevétel központi költségvetési szervtõl (464-bõl) (=09/07)
Támogatásértékû mûködési bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól (464-bõl) (=09/08)
Támogatásértékû mûködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-bõl) (=09/09)
Támogatásértékû mûködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-bõl) (=09/10)
Támogatásértékû mûködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitõl
(464-bõl) (=09/11)
Támogatásértékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-bõl) (=09/12)
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (464-bõl) (=09/13)
Támogatásértékû mûködési bevétel összesen (09/14) (64+…+70)
Mûködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (=07/24)
Mûködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (=07/25)
Mûködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl (=07/26)
Mûködési célú átvett pénzeszközök külföldrõl (=07/27)
Mûködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl (=07/28)
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrõl (=07/29)
Mûködési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülrõl összesen (07/30) (72+…+77)
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek (08/09)
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80. sor:
81. sor:
82. sor:
83. sor:
84. sor:
85. sor:
86. sor:
87. sor:
88. sor:
89. sor:
90. sor:
91. sor:
92. sor:
93. sor:
94. sor:
95. sor:
96. sor:
97. sor:
98. sor:
99. sor:
100. sor:
101. sor:
102. sor:
103. sor:
104. sor:
105. sor:
106. sor:

107. sor:

108. sor:
109. sor:
110. sor:
111. sor:
112. sor:
113. sor:
114. sor:
115. sor:
116. sor:
117. sor:
118. sor:
119. sor:
120. sor:
121. sor:
122. sor:

123. sor:
124. sor:
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Támogatásértékû felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtõl (465-bõl) (=09/15)
Támogatásértékû felhalmozási bevétel fejezeti kezelésû elõirányzattól (465-bõl) (=09/16)
Támogatásértékû felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-bõl) (=09/17)
Támogatásértékû felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-bõl) (=09/18)
Támogatásértékû felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitõl
(465-bõl) (=09/19)
Támogatásértékû felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-bõl) (=09/20)
Támogatásértékû felhalmozási bevétel összesen (09/21) (80+…+85)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (=08/16)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (=08/17)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektõl (=08/18)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrõl (=08/19)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbõl (08/20)
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülrõl összesen (08/21) (87+…+91)
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrõl (=10/03)
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrõl (=10/06)
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrõl (=10/09)
Osztalékok és hozambevételek (08/10)
Pénzügyi befektetések bevételeibõl részesedések (08/11)
Törvény szerinti bevételek (58+…+62+63+71+78+79+86+92+...+97)
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)
Mûködési költségvetés támogatása (09/01)
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/02)
Központi felhalmozási kiadások támogatása (09/03)
Fejezeti kezelésû (speciális) elõirányzatok támogatása (09/04)
Költségvetési támogatás (100+101+102+103)
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással)
(99-104)
Kiadásból: mûködésbõl felhalmozás keresztfinanszírozása
A felhalmozási kiadásoknak azon része, amelyet nem felhalmozási jellegû bevétel, nem felhalmozási
támogatás és nem felhalmozási célú elõirányzatok (pénzeszközök) maradványának felhasználása finanszíroz, hanem a mûködési költségvetés hozzájárulása a felhalmozáshoz.
Kiadásból: felhalmozásból mûködés keresztfinanszírozása
A mûködési kiadásoknak azon része, amelyet nem mûködési jellegû bevétel, nem mûködési támogatás
és nem mûködési célú elõirányzatok (pénzeszközök) maradványának felhasználása, hanem a felhalmozási költségvetés hozzájárulása a mûködéshez.
Mûködési költségvetés elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/11-bõl)
Intézményi felhalmozási kiadások elõirányzat-maradvány igénybevétele (10/11-bõl)
Központi felhalmozási kiadások elõirányzat-maradvány igénybevétele (10/11-bõl)
Fejezeti kezelésû (speciális) elõirányzatok elõirányzat-maradvány igénybevétele (10/11-bõl)
Elõzõ évi elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/11) (108+109+110+111)
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (06/19+21+24)
Likvid hitelek törlesztése (06/20+23)
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (06/17+18)
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (06/28)
Rövid lejáratú értékpapír vásárlása (06/27)
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (06/32)
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (05/35+36+37)
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (06/29)
Hiteltörlesztés külföldre (06/33+34+35+36)
Egyéb finanszírozás kiadásai (06/68)
A kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások összevont tervezésére szolgál, a költségvetési (törvénymellékletben megjelenítendõ) kiadásoktól való elhatárolás érdekében.
Finanszírozási kiadások (113+...+122)
Rövid lejáratú hitelek felvétele (10/15+17+22)
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125. sor:
126. sor:
127. sor:
128. sor:
129. sor:
130. sor:
131. sor:
132. sor:
133. sor:

134. sor:
135. sor:
136. sor:
137. sor:
138. sor:
139. sor:
140. sor:
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Likvid hitelek felvétele (10/16+21)
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (10/18+19)
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (10/26)
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (10/25)
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (10/27)
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (08/12+13+14)
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (10/30)
Hitelfelvétel külföldrõl (10/31+32+33+34)
Egyéb finanszírozás bevételei (10/66)
Az értékpapír- és hitelmûveletek közé nem tartozó finanszírozás, valamint a kiegyenlítõ, függõ, átfutó
bevételek összevont tervezésére szolgál, a költségvetési (törvénymellékletben megjelenítendõ) bevételektõl való elhatárolás érdekében.
Finanszírozási bevételek (124+…+133)
Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139 = 105)
Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/53)
Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/64)
Államháztartáson belülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/51)
Államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/62)
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra
A létszám-kategória tartalma a következõ: a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely),
amelyhez kapcsolódóan a személyi juttatások elõirányzatait tervezik, az átlagkeresetek alakulására vonatkozó követelményeket érvényesítik.
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2. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[4. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
A 70. § (1) bekezdés e) f), g), h), i), j) pontja alapján a feladatfinanszírozás körébe tartozó
költségvetési elõirányzatok
Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím
csoport

Jogcím

Kiemelt elõirányzat neve

Informatikai rendszerfejlesztéssel és mûködtetéssel kapcsolatos elõirányzatok
I.

Országgyûlés Hivatala
4

VI.

X.

1

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
eParlament

7

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása

Bíróságok
2

Miniszterelnökség
9
2
14
15
20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Célelõirányzatok
Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak
biztosítása
Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek
Készenléti rendszerek, EDR üzemeltetésével kapcsolatos
kiadások

XI.

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
12
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
20
Ágazati célfeladatok
92
Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása

XIV.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
20
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1
Ágazati célfeladatok
7
Informatikai rendszerekkel összefüggõ kötelezettségek

A PPP programokkal kapcsolatos kiadások
XI.

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
12
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
27
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
10
Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése

XIV.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
20
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1
Ágazati célfeladatok
9
PPP rendszerben épülõ börtön

MAGYAR KÖZLÖNY

13754
Fejezet

XX.

Cím

Alcím

Jogcím
csoport

Jogcím

2006/164. szám

Kiemelt elõirányzat neve

Oktatási és Kulturális Minisztérium
11
14
1
2
3
4

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
PPP programokkal kapcsolatos kiadások
Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához
Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához
Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához
Hozzájárulás a MNM mélygarázs bérleti díjához

A terület- és régiófejlesztéshez kapcsolódó azon feladatokra, melyek ellátásában a Kincstár közremûködõ szervezetként nem vesz részt
XI.

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
12
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1
Célelõirányzatok
1
Területrendezés
2
Országos jelentõségû területfejlesztési programok
1
Balaton integrált fejlesztési térség
2
Duna-menti integrált fejlesztési térség
6
Kiemelt regionális repülõtér fejlesztések

Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukcióját célzó beruházás
XX.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
11
39
9

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb
beruházások

Kiemelt jelentõségû sportlétesítmények megvalósatási programjai
X.

Miniszterelnökség
9
2
23

XI.

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Célelõirányzatok
A 2012. évi labdarúgó EB pályázattal kapcsolatos állami
feladatok

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
12
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
27
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1
Állami és önkörmányzati -Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési
Program- sportlétesítmények fejlesztése
2
Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése
4
Magyar Sport Háza program
5
Önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportlétasítmények üzemeltetése
6
Sportlétesítményekkel kapcsolatos egyéb folyamatban lévõ
kormányzati feladatok
7
21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítményfejlesztési
program
9
Sportvállalkozások támogatási programja
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3. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[5. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
BERUHÁZÁSFINANSZÍROZÁSI ALAPOKMÁNY
(központi beruházásra, lakásépítésre, lakástámogatásra)
– ........... számú módosítás esetén a feladat- és részfeladat-azonosító száma:
– záróokmány

______ ______

1.1. Központi beruházás megnevezése...........................................................................................................................
Törv.sor. ÁHT azonosító: ______ Ktsgv.-i cím: __ Alcím: __ Jogcímcsop.: __ Jogcím: __
1.2. Fejezet száma és neve: ............................................................................................................................................
2.1. Részfeladat megnevezése: ......................................................................................................................................
2.2. Az alapokmány módosítása esetén a módosítás indoklása: .....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2.3. Részfeladat-elõirányzat módosítást igényel
I/N: _
3. Költségvetési kiadás elsõdleges elszámolási helye (fejezet v. fõintézmény):
........................................................................................................................................... ÁHT azonosítója: ______
4. Beruházó neve: ........................................................................................................... adószám: ________ – _ – __
címe:...........................................................................................................................................................................
beruházás helye és megyekódja: .......................................................................................................................... __
beruházó intézmény ÁHT-je: ______
5. Lebonyolító neve: ....................................................................................................... adószám: ________ – _ – __
lebonyolító címe: ......................................................................................................................................................
6.1. Teljesítésigazolásra jogosult személy(ek): ..............................................................................................................
6.2. Utalványozásra jogosult személy(ek): .....................................................................................................................
7.1. Központi beruházás végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontásban
(Forintban)
Idõszak

Elõzõ évek
ráfordításai

Tárgyévi
elõirányzatok

Következõ évek
20... év

20... év

Beruházás teljes bekerülési költsége
a) Tárgyévi támogatási elõir.
b) Tárgyévi fejezeti bevételi forrás
c) Elõzõ évek fejezeti maradványa
d) Elõzõ évek intézményi maradv.
e) Intézményi bevételi forrás
f) Körön kívüli megvalós. saját forr.
g) Önkormányzati forrás
h) Egyéb forrás
7.2. Források igénybevételi sorrendje, szükség szerinti egyéb meghatározás:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................

20.... év

Összesen
20... év
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8.1. Beruházás költsége, anyagi, mûszaki összetétele

8.2. Elõleg igénybe vehetõ

I/N: _

jogszabályi hivatkozás: ..............................................................................

9.1. Beruházás befejezésének határideje: ____ __

9.2. Pénzügyi elszámolás ideje: ____ __

10. Az érintett törvényi sor az összehangolás (OTMR) körébe tartozik: I/N
Dátum: ....... év ......................... hó ..... nap
P. H.
........................................................
kötelezettségvállaló aláírása

........................................................
ellenjegyzõ

Kincstár részérõl visszaigazolás:
Dátum: ..... év ....................... hó ..... nap
a feladat- és részfeladat-azonosító száma:
______ ______

P. H.
Magyar Államkincstár

ügyintézõ .....................................

Záradék:*
A szükséges elõirányzat módosításához hozzájárulunk.
..........................................................
átadó fejezet felelõse

..........................................................
átvevõ fejezet felelõse

* Fejezetek közötti átadáskor egy plusz példányt kell készíteni az átvevõ fejezet értesítése céljából, amelyet a Kincstár
fog továbbítani.
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Kitöltési útmutató a „Beruházás Finanszírozási Alapokmány” elnevezésû okmányhoz
Az Alapokmányt a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. § (1) bekezdés a) pont hatálya
alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokra kell kitölteni.
Az okmányon történt változtatások, módosítások esetén jelezni szükséges – folyamatos sorszámmal – a módosítások
sorrendjét. A részfeladat lezárását követõen szükség esetén (Vhr. 77.§ (2) bek. „c)”) Záróokmányt kell benyújtani, melyet a „záróokmány” szöveg aláhúzásával kell jelölni.
1.1. pont A tárgyi eszköz létrehozását célzó beruházás megnevezését kell meghatározni.
1.2. pont A költségvetési törvény ill. az 1.1 pont szerinti AHT-azonosító alapján kell meghatározni az érintett költségvetési fejezet számát és elnevezését.
2.1. pont Az adott részfeladat szakmai tartalmának összefoglaló meghatározását tartalmazza
2.2. pont Az adott részfeladat módosításának indokát kell ismertetni.
2.3. pont Amennyiben a Fejezet a rendelkezési jogot elõirányzat-módosítással átengedi a részfeladat közvetlen megvalósítója, saját, illetve más fejezet intézménye (az elsõdleges elszámolást készítõje) részére, abban az esetben a kockába
„I” betût kell beírni. Ha a fejezet magának tartja fenn az elõirányzat feletti rendelkezési jogosultságot vagy a költségvetési szervnek elõirányzat-módosítás nélküli rendelkezési és utalványozási jogosultságot biztosít, a kockába az „N” betût
kell beírni.
3. pont Az elsõdleges elszámolási hely rovatba annak a költségvetési szervnek a nevét és intézményi ÁHT azonosítóját kell beírni, amelyik a költségvetési elõirányzatból közvetlenül részesül.
4. pont Az önálló, részben önálló, a részjogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv vagy a kincstári körön kívüli szervezet nevét, adószámát és címét kell rögzíteni. Kincstári körön kívüli beruházó esetén az intézményi ÁHT-rovatot nem kell
kitölteni.
Adószám hiányában a Kincstár az alapokmány befogadását visszautasítja.
5. pont Ha a beruházó nem azonos a beruházás lebonyolítójával, akkor jelen pontban rögzíteni szükséges a megbízott
szervezet nevét, adószámát és címét. Ez esetben a vállalkozási szerzõdéseket a beruházó nevében a lebonyolító kötheti.
6.1. pont A szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró és aláírásra felhatalmazott személyek nevét kell rögzíteni. Teljesítésigazolásra jogosult személyek alatt értendõk azok a szakmailag felelõs személyek, akiket a részfeladat
elvégzésének leigazolására felhatalmaztak.
6.2. pont A szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró utalványozási joggal rendelkezõ, aláírásra felhatalmazott, a Kincstárhoz aláírásbejelentõ kartonon bejelentett személyek nevét kell beírni Rendelet 74. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen. Amennyiben az utalványozási jog a pénzügyminiszter engedélyével államháztartáson kívüli
szervezetnek kerül átadásra, a pénzügyminiszter engedélyét az elsõ okmány benyújtásakor csatolni kell.
7.1. pont A központi beruházás végrehajtásához szükséges források évenkénti és forrásnemenkénti bontását
tartalmazza.
Az egyes sorok fogalmi meghatározása:
– Az elsõ sor tartalmazza a részfeladat teljes ráfordításának összegét. A tárgyévet megelõzõ évek ráfordításai oszlopban a ténylegesen kifizetett összegeket, a tárgyévi ráfordítások oszlopban az engedélyezett elõirányzatokat, a következõ
évek ráfordításai oszlopokban a tervezett ráfordításokat kell szerepeltetni.
– Az a) sor tartalmazza az adott évben a központi költségvetésbõl az alapokmányban rögzített részfeladatra fordítható
központi támogatás összegét.
– A b) sorba a fejezeti kezelésû elõirányzatoknál adott évre megtervezett, illetve év közben módosított többletbevételeket kell szerepeltetni.
– A c) sor a fejezeti kezelésû beruházási elõirányzat-felhasználási számlán lévõ elõzõ évek támogatási és bevételi maradványát tartalmazza.
– A d) sorban kell szerepeltetni az intézményi számlán lévõ elõzõ évek támogatási és bevételi maradványát.
– Az e) sor tartalmazza az intézményi bevételi forrást.
– Az f) sorban kell rögzíteni a kincstári körön kívüli megvalósító által a Fejezeti lebonyolítási számlára befizetett, elõirányzatot nem növelõ hozzájárulásának összegét.
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– A g) sor az önkormányzatoktól átvett pénzügyi fedezet összegét tartalmazza
– A h) sorban kell rögzíteni az elõzõekbe be nem sorolható forrást.
7.2. pont Amennyiben a részfeladat több forrásból valósul meg, a források sorrendjét vagy egyéb kikötéseket lehet
meghatározni.
8.1. pont A központi beruházás keretében finanszírozható költségnemek (nem KTK-nkénti) anyagi és mûszaki összetételét és azok forint összegét tartalmazza.. Anyagi, mûszaki összetételen értendõ az építés, belföldi gépbeszerzés, import gépbeszerzés, az egyéb ráfordítások (tervezési költség stb.), fogyóeszköz-beszerzés, közmûfejlesztési célú
pénzeszközátadás, üzemgazdasági beruházás.
A finanszírozható költségeket – új, induló beruházás esetén – a Fejezet, ill. a jóváhagyó szerv a hagyományos (az elõbb felsorolt) rovati megbontás mellett, tételes létesítményjegyzék, vagy szakmai elõírások alapján tovább
részletezheti.
8.2. pont Amennyiben az engedélyezõ a központi beruházás megvalósítása érdekében elõleg folyósításáról intézkedik, a kockába „I” betût kell beírni, és a jogszabályra való hivatkozás kitöltése kötelezõ. Ha elõleg nem folyósítható az
„N” betût kell beírni. Költségvetési szerv részére elõleg nem folyósítható.
9.1. és 9.2. pontba a részfeladat befejezésének tervezett határidejét és a beruházás befejezését követõ pénzügyi elszámolás végsõ határidejét kell beírni.
10. pont A Rendelet VIII. fejezetének hatálya alá tartozó, 7.sz. melléklet szerinti törvényi sor esetén „I” betû rögzítése
kötelezõ.
Az Alapokmány aláírója az a kötelezettségvállaló személy lehet, akit a jóváhagyó az elõirányzat felett rendelkezõ személyként megjelölt. Az ellenjegyzõ a Fejezet utalványozási rendjében rögzített személy lehet. Ellenjegyzés nélküli
okmányt a Kincstár nem fogad be.
Az Alapokmányt 3 példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes Fõosztályára.
Amennyiben az elõirányzat más fejezethez kerül átadásra, az átadó és átvevõ fejezet által is aláírt Alapokmányt 4 példányban kell benyújtani.
A Kincstár által befogadott és visszaigazolt Alapokmány egy másolati példányát a benyújtó köteles a megvalósító
részére megküldeni.
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FELADATFINANSZÍROZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

– ........... számú módosítás esetén a feladat- és részfeladat-azonosító száma:
– záróokmány

______ ______

1.1. Központi beruházás megnevezése...........................................................................................................................
Törv.sor. ÁHT azonosító: ______ Ktsgv.-i cím: __ Alcím: __ Jogcímcsop.: __ Jogcím: __
1.2. Fejezet száma és neve: ............................................................................................................................................
2.1. Részfeladat megnevezése: ......................................................................................................................................
2.2. Részfeladat céljának meghatározása: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2.3. Részfeladat elõirányzat-módosítást igényel
I/N: _
3.1. Költségvetési kiadás elsõdleges elszámolási helye (fejezet v. fõintézmény):
............................................................................................................................................ ÁHT azonosítója: ______
3.2. Megvalósító neve: ................................................................................................... adószám: ________ – _ – __
címe: ........................................................................................................................................................................
Megvalósítás helye: ................................................................................... Megvalósító intézm. ÁHT-je: ______
4.1. Teljesítésigazolásra jogosult személy(ek): ..............................................................................................................
4.2. Utalványozásra jogosult személyek: .......................................................................................................................
5.1. A feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontásban
(Forintban)
Elõzõ évek
ráfordítása

Tárgyévi
ráfordítás

Következõ évek ráfordítása
2... év

2... év

2.... év

2... év

Mindösszesen

Teljes bekerülési költség, amelybõl
a) Tárgyévi támogatási elõirányzat
b) fejezeti maradvány
c) fejezeti egyéb bevétel
d) Uniós forrás
e) intézményi maradvány
f) intézményi saját bevétel
g) külsõköri megv. saját forrása, egyéb
forrása
5.2. Források igénybevételi sorrendje vagy aránya:
szükség szerinti egyéb meghatározás

1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................

6.1. Kiadási és bevételi kiemelt elõirányzatok összegei és felhasználásuk Kincstári Tranzakciós Kódonkénti bontásban
Kiadási
ei. csop.
kiem. ei.

Kiadás
elõirányzatonkénti összege

__
__
__
__
__
__

___________
___________
___________
___________
___________
___________

KTK
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

___
___
___
___
___
___

Bevételi
ei. csop.
kiem. ei.

Kiadás támogatással
bevétellel fin. összege

__
__
__
__
__
__

___________
___________
___________
___________
___________
___________

KTK
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

___
___
___
___
___
___
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6.2. Finanszírozható költségnemek (elõirányzat-módosítással nem járó részfeladat esetén)
1...
...................................................... Ft
1...
...................................................... Ft
2...
...................................................... Ft
2...
...................................................... Ft
6.3. Finanszírozható költségek
(adatok forintban)

7.1. Feladat befejezésének határideje: ____ __
8. Elõleg igénybe vehetõ

7.2. Pénzügyi elszámolás ideje: ____ __

I/N: _* jogszabályi hivatkozás: ..........................................................................

9. Az érintett törvényi sor az összehangolás (OTMR) körébe tartozik: I/N
Dátum: ....... év ......................... hó ..... nap

P. H.
........................................................
kötelezettségvállaló aláírása

........................................................
ellenjegyzõ

Kincstár részérõl visszaigazolás:
Feladat- és részfeladat-azonosító szám ______ ______
Dátum: ..... év ....................... hó ..... nap
P. H.
ügyintézõ .....................................

Magyar Államkincstár

Záradék:**
A szükséges elõirányzat módosításához hozzájárulunk.
..........................................................
átadó fejezet felelõse

..........................................................
átvevõ fejezet felelõse

* Költségvetési szerv részére elõleg nem folyósítható.
** Fejezetek közötti átadáskor egy plusz példányt kell készíteni az átvevõ fejezet értesítése céljából, amelyet a Kincstár fog továbbítani.
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Kitöltési útmutató
a „Feladatfinanszírozási Engedélyokirat” elnevezésû okmányhoz
Az Engedélyokiratot a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. § (1) bekezdésének
b)–c) pontjai hatálya alá tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatokra kell kitölteni. Az Engedélyokirat benyújtására csak a
Feladatismertetõ egyidejû benyújtásával, illetve annak a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) általi
visszaigazolását követõen van lehetõség.
Az okmányon történt változtatások, módosítások esetén jelezni szükséges – folyamatos sorszámmal – a módosítások
sorrendjét. A részfeladat lezárását követõen – a Rendelet 77.§ (2) bek. c) pontjában foglaltak figyelembe vételével – Záróokmányt kell benyújtani, melyet a „záróokmány” szöveg aláhúzásával kell jelölni.
1.1. pont A szakmai program megvalósítását célzó részfeladat meghatározását tartalmazza.
1.2. pont A költségvetési törvénnyel összhangban töltendõ ki.
2.1. pont Az adott részfeladat nevét kell beírni.
2.2. pont Az engedélyokirat módosítása esetén röviden ismertetni kell a módosítás indokát.
2.3. pont Amennyiben a Fejezet a rendelkezési jogot elõirányzat-módosítással átengedi a részfeladat közvetlen megvalósítója, a saját, illetve más fejezet intézménye (az elsõdleges elszámolás készítõje) részére, abban az esetben a kockába „I” betût kell beírni. Ha a fejezet magának tartja fenn az elõirányzat feletti rendelkezési jogosultságot vagy a költségvetési szervnek elõirányzat-módosítás nélküli rendelkezési és utalványozási jogosultságot biztosít, a kockába az „N”
betût kell beírni.
3.1. pont Az elsõdleges elszámolási hely rovatba annak a költségvetési szervnek a nevét és intézményi ÁHT azonosítóját kell beírni, amelyik a költségvetési elõirányzatból közvetlenül részesül.
3.2. pont Az önálló, részben önálló, a részjogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv vagy a kincstári körön kívüli szervezet nevét, adószámát és címét kell rögzíteni, amelynek a nevére a számlát kiállítják. Kincstári körön kívüli megvalósító esetén az intézményi ÁHT-rovatot nem kell kitölteni.
Adószám hiányában a Kincstár az engedélyokirat befogadását visszautasítja.
4.1. pont A szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró és aláírásra meghatalmazott személyek nevét kell
rögzíteni. Teljesítésigazolásra jogosult személyek alatt értendõk azok a szakmailag felelõs személyek, akik a részfeladat
elvégzésének leigazolására jogosultak.
4.2. pont A szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró utalványozási joggal rendelkezõ, aláírásra felhatalmazott, a Kincstárhoz benyújtott aláírásbejelentõ karton szerinti személyek nevét kell beírni a Rendelet 74. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen. Amennyiben az utalványozási jogot a pénzügyminiszter engedélyével államháztartáson kívüli szervezetnek adják át, a pénzügyminiszter engedélyét az elsõ okmány benyújtásakor csatolni kell.
5.1. pont Itt kell rögzíteni a részfeladat végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontását. A
függõleges oszlopok az egymást követõ években részfeladatra fordítható összegeket, a vízszintes sorok azok forrásnemenkénti részletezettségét tartalmazzák. Ez elõzõ évek ráfordítása oszlopban a ténylegesen kifizetett összegeket, a
tárgyévi ráfordítás oszlopban az aktuális elõirányzatokat, a következõ évek ráfordításai oszlopban a tervezett
ráfordításokat kell szerepeltetni.
Az egyes sorok fogalmi meghatározása:
– Az elsõ sor a tartalmazza a részfeladat teljes ráfordításának összegét. A tárgyévet megelõzõ évek ráfordításai oszlopban a ténylegesen kifizetett összegeket, a tárgyévi ráfordítások oszlopban az elõirányzatokat, a következõ évek ráfordításai oszlopokban a tervezett ráfordításokat kell szerepeltetni.
–- Az a) sor tartalmazza a teljes bekerülési költség központi támogatásból megvalósuló részét.
– A b) sor az elõzõ évek fejezeti (támogatási és bevételi) maradványát tartalmazza.
– A c) sorba a költségvetési törvényben tervezett tárgyévi fejezeti bevétel és a költségvetést érintõ fejezeti többletbevétel összegét kell beírni.
– A d) sor tartalmazza az uniós támogatások összegét, a tényhelyzethez igazodóan külön megnevezve a PHARE, az átmeneti támogatás, a TEN-T vagy egyéb uniós forrásokat.

13762

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/164. szám

– Az e) sor tartalmazza az elõzõ évek intézményi maradványát, melyhez kapcsolódóan az elõirányzat-módosítást intézményi hatáskörben kell végrehajtani.
– Az f) sorban kell rögzíteni az intézmény tárgyévi saját bevételét. Amennyiben az intézmény elõirányzat-felhasználási keretszámlájára folyik be, az intézménynek 006/005 KTK-val át kell utalni a fedezetet a feladatfinanszírozási
számlájára.
– A g) sor tartalmazza a törvényi sor elõirányzatát nem növelõ, a külsõ köri megvalósító által a fejezeti lebonyolítási
számlára beutalt saját forrás hozzájárulást.
5.2. pont Amennyiben a részfeladat több forrásból valósul meg, a források sorrendjét vagy egyéb kikötést lehet meghatározni.
6.1. pont Ide kell beírni az adott fejezeti kezelésû elõirányzatról biztosított kiadási és bevételi elõirányzatokat elõirányzati csoportonként és kiemelt jogcímenként. Ennek egyezni kell az 5.1. pont a)-d) soraiban, a tárgyévi ráfordítás
oszlopban feltüntetett források együttes összegével.
Egy kiemelt jogcímhez több kiadási KTK is tartozhat, ezért szükséges azok KTK szerinti megbontása is.
6.2. pont Itt szerepelnek elõirányzat módosítással nem járó részfeladat esetén a finanszírozható költségnemek (dologi,
bér, stb.) rovati bontásban, amennyiben a felhasználás összetételét a fejezet elõírja.
6.3. pont A finanszírozható költségeket – új részfeladat jóváhagyásakor – a Fejezet ill. a jóváhagyó szerv a hagyományos (az elõbb felsorolt) rovati megbontás mellett, tételes létesítményjegyzék, vagy részletes szakmai elõírás alapján
tovább részletezi.
7.1. és 7.2. pontba a részfeladat befejezésének tervezett határidejét és a befejezést követõ pénzügyi elszámolás végsõ
határidejét kell beírni.
8. pont Amennyiben az engedélyezõ a feladat megvalósítása érdekében az elõleg folyósításáról intézkedik, a kockába
„I” betût kell beírni, és a jogszabályra való hivatkozás kitöltése kötelezõ. Ha elõleg nem folyósítható az „N” betût kell
beírni. Költségvetési szerv részére elõleg nem folyósítható.
9. pont A Rendelet VIII. fejezetének hatálya alá tartozó, 7.sz. melléklet szerinti törvényi sor esetén „I” betû rögzítése
kötelezõ.
Az engedélyokirat aláírója az a kötelezettségvállaló személy lehet, akit a jóváhagyó az elõirányzat felett rendelkezõ
személyként a fejezeti eljárási rendben megjelölt. Az ellenjegyzõ a Fejezet utalványozási rendjében rögzített személy lehet. Az aláírásokat bélyegzõvel kell hitelesíteni. Ellenjegyzés nélküli okmányt a Kincstár nem fogad be.
Az Engedélyokiratot 3 példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes Fõosztályára.
Amennyiben az elõirányzatot más fejezetnek adják át, az átadó és átvevõ fejezet által is aláírt Alapokmányt 4 példányban kell benyújtani.
A Kincstár által befogadott és visszaigazolt Engedélyokirat egy másolati példányát a benyújtó köteles a megvalósító
részére megküldeni.
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FINANSZÍROZÁSI ALAPOKMÁNY ISPA FORRÁSBÓL / KOHÉZIÓS ALAPBÓL SZÁRMAZÓ
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRE
Magyar Államkincstár
=> .....sz. módosítás esetén a projekt kincstári azonosító száma: 
= > záró Finanszírozási Alapokmány
1. A projekt általános adatai:
1.1. A fejezet száma és neve:  .................................................................................................................................
Költségvetési cím:  Alcím:  Jogcímcsoport:  Jogcím: 
A törvényi sor ÁHT azonosítója: 
1.2. A projekt megnevezése: .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
1.3. A projekt céljának, jellemzõ kapacitásának meghatározása ...................................................................................
........................................................................................................................................................................................
1.4. A projekt megkezdésének idõpontja:  év  hónap
2. A projekt megvalósítójának neve: .............................................................................................................................
A projekt megvalósítójának adószáma: --
A projekt megvalósítójának címe:..................................................................................................................................
3. A projekt megvalósításának helye és megyekódja:............................................................................................ . 
4. A lebonyolító neve, adószáma: ............................................................................................ --
A lebonyolító címe: .......................................................................................................................................................
5. Elõirányzat fölött rendelkezõ személyek: .................................................................................................................
(részfeladat engedélyezésére jogosult személyek): .......................................................................................................
6. Az érintett törvényi sor az összehangolás (OTMR) körébe tartozik I/N: _
7. Teljesítésigazolásra jogosult személy(ek): ................................................................................................................
Utalványozásra jogosult személy(ek): ...........................................................................................................................
8. A teljes projekt összege euróban, valamint forintban: ........................................... EUR ............................... Forint
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9. A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet forrásnemenkénti bontásban
Forrás megoszlás

EU támogatás

Hazai
költségvetési
forrás
Hitel

Önkormányzati.
támogatás
Egyéb forrás

Fejezeti bevétel

Fejezeti bevételi
maradvány
Összesen

EU által el nem
ismert költség

Mindösszesen

EUR
%
Ft
EUR
%
kv. tám. Ft
kv. maradv. Ft
EUR
%
Ft
EUR
%
Ft
EUR
%
Ft
EUR
%
Ft
EUR
%
Ft
EUR
%
Ft
kv. támogatás Ft
kv. maradvány Ft
fejezeti bevétel Ft
fej. bev. maradv. Ft
egyéb forrás Ft
Ft

Korábbi
kifizetések

Tárgyévi
ütem

200....

200....

200....

200....

Késõbbi
évek
összesen

Mindösszesen

100

100

100

100

100

100

100

100

10. A költségvetés tárgyévi ütemének kiemelt elõirányzatonkénti bontása
Kiadási jogcím

Elõirányzat csoport

Mûködési költségvetés

Felhalm. költségvetés
Bevét. jogcím

e. i.
csop.

kiem.
e. i.

Kiemelt elõirányzat neve

1
1
1
1
1
2
2
0
3
3
3

1
5
8
9

költségvetési támogatás
egyéb mûködési célú pénzeszközátvétel
egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel
elõirányzat-maradvány

(ezer Ft-ban)
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11. Elõleg igénybe vehetõ: I/N
12. A projekt kivitelezésének kezdési idõpontja:  
Pénzügyi elszámolás ideje:  
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A projekt befejezésének határideje:  

13. A kifizetés dokumentumai:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Melléklet:
létesítmény- és gépjegyzék
részletes költségkalkuláció
a feladatfinanszírozástól kért egyéb ellenõrizni valók, külön melléklet szerint

Igen




Nem




A jelen dokumentum adatai a Pénzügyi Megállapodásban rögzítetteknek megfelelnek.
Budapest, .......... év .............................. hó .......... nap
P. H.
................................................
Kötelezettségvállaló aláírása

.................................................
Ellenjegyzõ aláírása

........................................
Jóváhagyó aláírása

A Kincstár részérõl visszaigazolás:
Budapest, .......... év .............................. hó .......... nap
Projekt azonosító szám: .................................
P. H.
......................................................
ügyintézõ

Magyar Államkincstár
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Kitöltési útmutató
a „Finanszírozási Alapokmány ISPA forrásból/Kohéziós Alapból származó
támogatással megvalósuló projektekre” elnevezésû okmányhoz
A Finanszírozási Alapokmányt a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 70. § (1) bekezdés
d) pontjában megnevezett Kohéziós Alap (2004. április 30-ig: ISPA támogatással megvalósuló programok) fejezeti kezelésû elõirányzatokra kell kitölteni.
Az okmányon történõ változtatások, módosítások esetén jelezni szükséges – folyamatos sorszámmal – a módosítások
sorrendjét. A projekt lezárását követõen Záró okmányt kell benyújtani, melyet a „záró Finanszírozási Alapokmány”
szöveg aláhúzásával kell jelölni.
1.1. pont: A költségvetési törvénynek megfelelõ hivatkozást kell rögzíteni. A törvényi sor ÁHT azonosítója rovatba a
PM által a törvényi sorra vonatkozóan megadott ÁHT-T azonosító számot kell beírni.
1.2. pont, 1.3. pont: Az adott szakmai feladat rövid ismertetése, jellegzetes mutatóinak megnevezése, az induló és az
elérni kívánt célállapot tömör meghatározása ismertetendõ ebben a két pontban.
1.4. pont: A projekt megkezdésének dátuma beruházási jellegû feladat esetén az építési naplóba történõ elsõ bejegyzés
vagy az elsõ gép-mûszer megrendelés idõpontjával határozható meg. Egyéb szakmai feladat esetén a megvalósítás érdekében megkötött elsõ szerzõdés idõpontja az irányadó.
2. pont: A projekt megvalósítója a szakmai feladat kivitelezése érdekében az illetékes döntéshozó (Fejezet stb.) által
meghatározott intézmény vagy egyéb gazdálkodó szervezet. Több megvalósító tevékenységének összehangolása esetén
e pontban tüntetendõk fel a pénzügyi elszámolások koordinálásáért felelõs gesztor adatai.
3. pont: Az alkalmazott megyekódok a következõk:
1. Budapest
2. Baranya megye
3. Bács-Kiskun megye
4. Békés megye
5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6. Csongrád megye
7. Fejér megye
8. Gyõr-Moson-Sopron megye
9. Hajdú-Bihar megye
10. Heves megye
11. Komárom-Esztergom megye
12. Nógrád megye
13. Pest megye
14. Somogy megye
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
16. Jász-Nagykun-Szolnok megye
17. Tolna megye
18. Vas megye
19. Veszprém megye
20. Zala megye
4. pont: Ha a megvalósító a feladat szakmai, illetve pénzügyi kivitelezése, összehangolt megvalósítása érdekében az
építési-mûszaki munkák lebonyolításában megbízás alapján közremûködõ szervezet tevékenységét veszi igénybe,
annak adatait e pontban kell feltüntetnie.
5. pont: A Fejezet itt rendelkezik – figyelembe véve a Rendelet 74. § (2) bekezdésében foglaltakat – azokról a személyekrõl, akik a kötelezettségvállalásra jogosultak, vagyis az Alapokmány aláírására jogosultságot kapnak.
6. pont: A Rendelet VIII. fejezete hatálya alá tartozó, 7. számú melléklet szerinti törvényi sorok esetében „I” betû rögzítése kötelezõ. A finanszírozási alapokmányok terhére kifizetés addig nem teljesíthetõ, amíg a döntéshozók, elõirányzat-kezelõk a Rendelet 90. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 8/b. számú mellékletében meghatározott adatokat a
Kincstár Támogatási Monitoring Önálló Osztályára el nem juttatták.
7. pont: Teljesítésigazolóként a szervezet megnevezését és a szervezet nevében eljáró, aláírásra meghatalmazott személyek nevét kell rögzíteni. Teljesítésigazolásra jogosult személyeken értendõk azok a szakmailag felelõs személyek,
akik a részfeladat elvégzésének leigazolására jogosultak, s az igazolás tartalmáért felelõsséggel tartoznak.
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Utalványozásra jogosultként a megvalósító szervezet nevében eljáró, a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról nyilatkozni jogosult személyek nevét kell beírni.
8–9. pont: A projekt euróban számított teljes költségvonzatát a pénzügyminisztérium költségvetési (tervezési) köriratában, valamint a jóváhagyott szakmai dokumentumokban foglaltak figyelembevételével kell meghatározni.
Az egyes pénzügyi források meghatározása következik az elnevezésébõl; külön definiálandó a ’fejezeti bevétel’ és a
’fejezeti bevétel maradvány’ fogalma. Eszerint:
Fejezeti bevétel: A Kohéziós Alap (KA) társfinanszírozási forrásaként a szakmai program megvalósítója vagy egyéb
hazai pénztulajdonos által az érintett fejezet KA elõirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalt, elõirányzatosítandó
pénzügyi fedezet tartozik ebbe a kategóriába.
Fejezeti bevétel maradvány: a tárgy évben a KA elõirányzat-felhasználási keretszámlájára beutalt, s a tárgyév december 31. napjáig ténylegesen fel nem használt pénzügyi fedezet a tárgyévet követõ évben bevétel maradványként veendõ
figyelembe.
Az iménti megkülönböztetés alkalmazandó az EU által el nem ismert költségek vonatkozásában is.
Az áfa összegét a konkrét szakmai program uniós tárgyalásainak eredményével összhangban kell szerepeltetni a projekt pénzügyi fedezetei között.
10. pontban a megvalósítás tárgyévi ütemének kiemelt kiadásai elõirányzatonkénti és bevételi jogcímenkénti bontását
kell részletezni.
11. pont: Elõleg vehetõ igénybe, ha ezt az adott szakmai programra is vonatkozó hazai jogszabály vagy hatályos nemzetközi szerzõdés lehetõvé teszi.
12. pont: A projekt befejezésének határideje az építési napló lezárásának idõpontjával, építési-kivitelezési munkával
együtt nem járó feladatok esetében a feladat megvalósítása érdekében kötött szerzõdésekben szereplõ határidõk közül a
legkésõbbi idõpontjával azonos. A pénzügyi elszámolás idõpontja – az esetleges peres eljárás kivételével – az utolsó
fizetési kötelezettség teljesítésének dátuma.
13. pont: A kifizetés dokumentumának a megvalósult szakmai, illetve mûszaki-naturális teljesítményt dokumentáló
bizonylatokat (kivitelezõi számlát, részszámlát vagy a számviteli törvényben ezzel egyenértékûnek elismert
dokumentumot) kell tekinteni.
A Finanszírozási Alapokmány mellékleteként benyújtható, a kincstári finanszírozás során az ellenõrzés hatékonyságát támogató három lehetséges csatlakozó dokumentum közül ténylegesen csatolt bizonylat megküldését a megfelelõ
-be tett x-jelzés feltüntetésével kell jelezni.
A Finanszírozási Alapokmány Jóváhagyója a fejezet felügyeletét ellátó személy vagy annak meghatalmazottja. A Kötelezettségvállaló személy az, akit a fejezeti gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási szabályokat összefoglaló miniszteri utasításban vagy szabályzatban megjelölnek. Az Ellenjegyzõ a fejezet utalványozási rendjében rögzített
személy lehet. Ellenjegyzés nélküli okmányt a Kincstár nem fogad be. A Jóváhagyó csak a tárgyévi elsõ jóváhagyáskor
írja alá a Finanszírozási Alapokmányt, illetve a záró Alapokmányt írja alá. A tárgyévi Alapokmány módosításokat csak
az Ellenjegyzõnek és a Kötelezettségvállalónak kell aláírnia. Az Alapokmány újbóli benyújtására csak a Rendelet 73. §
(7) bekezdésében foglalt változások esetén van szükség, egyéb esetekben elégséges a módosításokat a Kincstár
Feladatfinanszírozási Fõosztályának küldött hivatalos levélben jelezni.
A Finanszírozási Alapokmányt 3 példányban kell benyújtani a Magyar Államkincstár illetékes fõosztályára.
A Kincstár által nyilvántartásba vett és visszaigazolt Finanszírozási Alapokmány egy másolati példányát a benyújtó
köteles a megvalósító részére megküldeni.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

……………………………………………………….

Feladatfinanszírozási FĘosztály

Aláírás a Kincstárnál bejelentett módon

Megvalósító fejezet vagy intézmény neve, címe:

Számlaszám:

Bizonylat sorszáma:
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SZERZėDÉSBEJELENTÉS

-

Vállalkozó megnevezése, címe:

Számlaszám:

-

ElĘadó:

Telefon:

SzerzĘdés kelte:

Száma:

–

–

SzerzĘdés megnevezése, a kötelezettségvállalás tárgya,a módosítás indoka

év

hó

nap

Befejezési határidĘ:

év

hó

nap

A tárgyévi kiadási kötelezettségvállalás ütemezése ( külsĘ forrás nélkül)
Rovat

Beruházás, feladat/részfeladat azonosító száma

HatáridĘ

Összeg ( Ft-ban)

A szerzĘdés teljes bruttó összege ( Ft )
Tárgyévet megelĘzĘ összes bruttó kifizetés (Ft)
x

Teljes összegbĘl tárgyévi bruttó összeg (Ft)
Teljes összegbĘl tárgyévi külsĘ forr. nélküli (Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

Kezdési határidĘ:

TeljesbĘl tárgyévet követĘ év bruttó összege (Ft)

Tárgyévet köv.második év bruttó összege(Ft)
Tárgyévet követĘ harmadik évtĘl bruttó összevontan (Ft)

Ft-ban (tárgyévi, bruttó)
SzerzĘdésbejelentés-befogadás
folyószáma:

Összesen

Visszaigazolt vállalási
összeg
Emelés(+) /Csökkenés(-)

(x) A MÁK e visszaigazolás alapján csak az engedélyokiratnak megfelelĘen, a tárgyévi központi költségvetési elĘirányzat és a megfelelĘ számlákra befizetett egyéb források erejéig teljesít kifizetést!

Oldalszám:
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Dátum:

Új tárgyévi vállalási
összeg
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Kitöltési útmutató
a Szerzõdésbejelentéshez

A szerzõdésbejelentési (kötelezettségvállalási) formanyomtatványt elõirányzat-átadással megvalósuló szakmai programok (részfeladatok, központi beruházások) esetében a megvalósító intézmények nyújtják be a Kincstárhoz. Nem elõirányzat-átadásos részfeladat/központi beruházás esetében a külsõ (azaz államháztartáson kívüli) megvalósítók (beruházók) az illetékes Fejezet útján nyújthatják be a kötelezettségvállalás dokumentumát. A bizonylatot minden esetben a
Kincstárnál bejelentett módon kell aláírni.
A „Megvalósító fejezet vagy intézmény címe” megnevezésû sorba a Beruházás finanszírozási alapokmány 4. pontjában vagy a Feladatfinanszírozási engedélyokirat 3.2. pontjában feltüntetett megvalósító nevét és annak bankszámla
számát kell beírni.
Az „Elõadó” megnevezéséhez a megvalósító intézmény vagy fejezet azon munkatársának nevét és telefonszámát kell
beírni, aki szükség esetén érdemben tud felvilágosítással szolgálni a kivitelezési szerzõdéssel kapcsolatos kérdések
megválaszolásában.
A „Kezdési határidõ” sorba a szerzõdés szerinti munka kezdési határidejét (ezen belül építéssel járó munka esetén az
építési naplóba történõ elsõ bejegyzés idõpontját, hazai vagy import gép-mûszer beszerzés esetén az elsõ megrendelés
feladásának dátumát) kell beírni.
A „Befejezési határidõ” sorba a megvalósítási szerzõdés szerinti munka befejezésének tervezett határidejét (azt a dátumot, amikor a beruházás/részfeladat pénzügyi elszámolása, ill. üzembe helyezése teljes körûen megtörténik) kell
beírni.
A „Beruházás, feladat/részfeladat azonosító szám” sorban az aláírt engedélyokirat/alapokmány visszaigazolásakor a
Kincstár által megadott beruházási jelzõszámot, ill. feladat/részfeladat azonosító számot kell beírni.
A „Szerzõdés teljes bruttó összege (Ft)” sorba a megvalósítási szerzõdés (kötelezettségvállalás) teljes kivitelezési
idõtartama alatt tervezett, az áfa-t is tartalmazó pénzügyi ellenérték összegét kell feltüntetni.
A „Tárgyévet megelõzõ összes bruttó kifizetés (Ft)” sorban a bejelentett szerzõdés (kötelezettségvállalás) terhére a
tárgyévet megelõzõ kivitelezési idõszak kifizetéseinek halmozott összegét kell beírni bruttó (ÁFA-val együtt számított)
értékben.
A „Teljes összegbõl tárgyévi bruttó összeg (Ft)” sorban a kivitelezési szerzõdés (kötelezettségvállalás) alapján meghatározott pénzügyi vonzat tárgyévi ütemét kell szerepeltetni, bruttó összegben.
A „Teljes összegbõl tárgyévi külsõ forrás nélküli (Ft)” sorban a kivitelezési szerzõdésnek (kötelezettségvállalásnak)
az államháztartáson kívüli szervezetek pénzügyi hozzájárulása nélkül számított tárgyévi forint összegét kell
szerepeltetni, bruttó értékben.
A „Teljesbõl a tárgyévet követõ év bruttó összege (Ft)” sorba a kivitelezési szerzõdés (kötelezettségvállalás) szerinti
teljes vállalási összegbõl a tárgyévet követõ évre ütemezett összeget kell beírni, bruttó értékben.
A „Tárgyévet követõ második év bruttó összege (Ft)” sorba a kivitelezési szerzõdés (kötelezettségvállalás) szerinti
teljes vállalási összegbõl a tárgyévet követõ második évre ütemezett összeget kell beírni, bruttó értékben.
A „Tárgyévet követõ harmadik évtõl bruttó összevontan (Ft)” sorba a szerzõdés (kötelezettségvállalás) teljes vállalási
összegébõl a kivitelezés harmadik évétõl még hátralévõ idõszakban várható kifizetések összegét kell beírni halmozottan,
bruttó értékben.
A „Szerzõdésbejelentés-befogadás folyószáma:” sorban a 4 karaktert kitevõ számmezõ elsõ kockájába az ún. rovatszámot kell feltüntetni, a következõ besorolási lehetõségek kiválasztásával:
1 = építés
2 = belföldi gépvásárlás
3 = import gépbeszerzés
4 = egyéb
5 = fogyóeszköz
6 = gyûjtõs tétel
8 = pénzeszköz átadás
9 = üzemgazdasági beruházás
A második, harmadik és negyedik karakter az adott rovatszámon belüli folyamatos sorszám jelölésére szolgál. Ezt a
sorszámot a nyilvántartásba vételkor a Kincstár adja, és a szerzõdésbejelentésre (kötelezettségvállalásra) történõ késõbbi
hivatkozások során (pl. az átutalási megbízások benyújtásakor) ezt a sorszámot mindig fel kell tüntetni.
Ún. gyûjtõs tételként kell szerepeltetni azon kötelezettségvállalásokat, amelyek nem elõzetes és tételes szerzõdéskötésen alapulnak, hanem pl. ún. szabadkézi vásárláshoz vagy egyéb, kisösszegû egyedi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódnak.
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A „Visszaigazolt vállalási összeg” szerepeltetésére szolgáló adatmezõt csak módosítás esetén kell kitölteni: az elõzõleg a Kincstár által már visszaigazolt „Teljes összegbõl tárgyévi bruttó összeg (Ft)” sorba írt összeget kell ide beírni.
Az „Emelés (+)/ Csökkenés (–)” sorba a szerzõdés módosítása esetén a vállalási összeg emelését vagy csökkenését
meghatározó értéket kell beírni, bruttó (áfa-s) értékben.
Az „Új tárgyévi vállalási összeg” sorba a szerzõdés (kötelezettségvállalás) módosítása esetén a „Visszaigazolt vállalási összeg” és az „Emelés (+)/Csökkenés (–)” sorokba írt összeg eredményeként számított forintértéket kell feltüntetni.
A „Vállalkozó megnevezése, címe” sorba a kivitelezési szerzõdés szerinti vállalkozó nevét, címét és pénzintézeti
számlaszámát kell beírni.
A „Szerzõdés megnevezése, a kötelezettségvállalás tárgya, a módosítás indoka” sorba a bejelentendõ szerzõdés (kötelezettségvállalás) tárgyát (az elvégzendõ munka, ill. a kötelezettségvállalás összefoglaló adatait) kell beírni. A szerzõdés (kötelezettségvállalás) módosítása esetén feltüntetendõ a módosítás indoka is.
A „Tárgyévi kiadási kötelezettségvállalás ütemezése (külsõ forrás nélkül)” sorokban az államháztartáson kívüli szervezetek (megvalósítók) pénzügyi hozzájárulása, vagyis az ún. külsõ forrás nélküli éves pénzügyi ütemet kell a kiadási
rovatok között megbontani. Az ütemek forintösszegének a szerzõdés (kötelezettségvállalás) bejelentés és annak módosítása esetén is meg kell egyeznie a „teljes összegbõl tárgyévi külsõ forrás nélküli” sorban szereplõ forintösszeggel.
A szerzõdésbejelentés (kiadási kötelezettségvállalás) rovat megjelöléseként a kiadási KTK (kincstári tranzakciós
kód) elsõ két számjegyét kell beírni. A „Határidõ” rovatba az év, hónap, nap megjelölését kell feltüntetni két-két arab
számjeggyel. Határidõként a várható legkorábbi kifizetés idõpontját célszerû szerepeltetni.
A „Bizonylat sorszáma” a benyújtó szerv (fejezet, intézmény, egyéb megvalósító szervezet) nyilvántartása szerint
meghatározott azonosító számot jelenti.
A „Dátum” rovatban a szerzõdésbejelentési (kötelezettségvállalási) nyomtatvány kiállításának idõpontját kell
szerepeltetni.
Ha az adatok a tárgyévi kiadási kötelezettségvállalás rovat és határidõ szerinti megbontása kapcsán nem férnek rá egy
lapra, az „Oldalszám” folyamatos sorszámozásával ezen adatok részletezése szükség szerint második oldalon is
folytatható.
A kötelezettségvállalás fogalmát a 217/1998. sz. Kormányrendelet definíciója szerint kell meghatározni.
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4. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[6/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS

a ………………………….…………. megnevezésû, ….………….………….……………………………….. címû,
………………………………. helyrajzi számú, ………….…………………………………… vagyonkezelésében volt
ingatlan ………….……… számú engedély alapján, ………………… formában engedélyezett értékesítésrõl.
I. Azonosító adat
Hivatkozási ügyiratszám a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál:
II. Az értékesítés
1. Az értékesítésbõl (adásvételi szerzõdés szerint) származó bruttó bevétel összege
2. A befizetendõ áfa összege
3. Az értékesítési eljárás költségei (részletezve)
III. Fejlesztési célokra történõ felhasználás
– a visszahagyás igényelt összege
– a visszahagyás célja
IV. Mellékletek (másolatok)
1. A kincstári vagyoni körbõl kikerülést igazoló engedély
2. A kincstári vagyon értékesítésérõl szóló adásvételi szerzõdés
3. Fejlesztési célú visszahagyási kérelem

Dátum: ………… év …………………….. hó ……. nap

……………………………………..
vagyonkezelõ aláírása

ELėIRÁNYZAT KEZELėJE
ElĘír. Kiem. ELėIRÁNYZAT MEGNEVEZÉSE

csop. cím

csop. elĘír.

VI.

ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLODÓ ELėIRÁNYZAT
FEJEZET
CÍM ALCÍM

BÍRÓSÁGOK
2
2

3
3

2

2

PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
Az igazságszolgáltatás fenntartható képzési rendszerének kialakítása a Magyar BíróképzĘ Akadémia keretében
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

IX.
6

Címzett és céltámogatások

7

8
10
X.
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IX
7
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
XI
12
3 Központi fejlesztési feladatok
XI
12
3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
XI
12
3 Decentralizált területfejlesztési programok
LXIII
1
Aktív foglalkoztatási eszközök
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
IX
6
Címzett és céltámogatás
XI
12
1 Turisztikai célelĘirányzat
XI
12
3 Központi fejlesztési feladatok
XI
12
3 Decentralizált szakmai fejlesztési programok
XI
12
3 Decentralizált területfejlesztési programok
XV
25
3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelĘirányzat
XV
25
29 Útpénztár
LXIII
1
Aktív foglalkoztatási eszközök
Vis maior tartalék
A leghátrányosabb helyzetĦ kistérségek felzárkoztatásának támogatása
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IX
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Hazai innováció támogatása

Az e mellékletben feltüntetett elĘirányzatok támogatási célú felhasználása során figyelembe kell venni a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet,
valamint a 24/2003. (II.4.) Korm. rendelet mindenkori hatályos rendelkezéseit.
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3 Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelĘirányzat
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A nemzetközi együttmĦködésben megvalósuló innováció támogatása
3
Kutatás-fejlesztést és innovációt támogató EU társfinanszirozású programok hazai támogatása
Megjegyzés:
Azon elĘirányzatok esetében, amelyek mellett összehangolásban kapcsolódó elĘirányzat nem szerepel, az összehangolás szabályait nem,
csak az OTMR adatszolgáltatást, a kormányrendelet 79.§(2), 83.§(2) c,,j, 85.§(2),(7), 87.§(7), 90.§(2) elĘírásait kell alkalmazni.
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6. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[8/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

A támogatás ismertetése
1. A támogatás megnevezése:
1.1. A támogatást meghirdetĘ/kiíró intézmény megnevezése:
1.2. A támogatási konstrukció megjelentetésének (tervezett) idĘpontja:
1.3. Pályázatos támogatás esetén a pályázatok beadási határideje:
2. Elhelyezkedése a támogatási rendszerben
2.1. Az ismertetett támogatási konstrukció az Európai Közösséget létrehozó SzerzĘdés 87.
cikke hatálya alá tartozik:
x igen – nem (megjelölendĘ)
x Az Európai Bizottság, illetve a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló
Irodája által adott vélemény száma, és kiadásának idĘpontja:
TVI vélemény száma:
Vélemény kiadásának idĘpontja:
A

Bizottság

által

.

.

.

.

kiadott

vélemény száma:
Vélemény kiadásának idĘpontja:

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

2.2. A támogatás forrása(i):
(Az Európai Unió Strukturális illetve Kohéziós Alapjaiból finanszírozott; közösségi kezdeményezés
keretében bonyolított támogatásai esetén a kiegészítĘ táblázatot kérjük kitölteni!)
A
támogatási
konstrukció
forrásának/forrásainak
költségvetési
törvény szerinti besorolása és megnevezése
Fejezet

Cím

Alcím

A támogatási forrás jellege
(Egyszerre egy jelleg jelölhetĘ meg)
Nemzeti
Forrás

Átmeneti
támogatási
eszköz

SAPARD

PHARE

A támogatás
keretösszege
(Forrásonként)
(eFt)

Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:

KitöltendĘ a 85/2004. (IV.19.) az Európai Közösséget létrehozó SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrĘl szóló Kormányrendelet alapján.
Az adatlap információinak a támogatás megjelentetését követĘ módosulása esetén az adattartalom
aktualizálandó és jelzendĘ, a módosítás tényének egyértelmĦ feltüntetése mellett!
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Cím

Alcím

Jogcím cs. Jogcím

Alcím

Jogcím cs. Jogcím

Alcím

Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:
Fejezet

Cím

Megnevezés:
Fejezet

Cím

Megnevezés:
A támogatás összesített kerete:

2.3.

Az 1. pontban ismertetett támogatás megnevezése az elĘzĘ évben (és a
költségvetési sor(ok) pontos feltüntetése)**:

3. Elnyerésének módja
3.1. nem pályázatos (pl. alanyi, címzett, jogszabályi):
3.2. pályázatos

4. A döntés mechanizmusa
4.1. A döntés típusa
x centralizált – decentralizált (megjelölendĘ)
4.2. A döntéshozó (személy vagy testület):

4.3. A döntési folyamat leírása, a résztvevĘk megnevezésével, szerepük feltüntetésével egy
vagy több forrás esetén:

4.4. Az ismertetett támogatás más támogatási konstrukcióval való kapcsolata (pl. egymást
kiegészítĘ, feltételezĘ támogatások; társfinanszírozás):

5. A finanszírozás mechanizmusa
5.1. A finanszírozási folyamatban résztvevĘk (pl. megbízott bonyolító szervezet(ek),
intézmény(ek)) megnevezése, szerepük feltüntetése, postai címe:

**

ElĘzmény nélküli, újonnan megjelentetni kívánt támogatási konstrukció esetén kihúzandó!
Az adatlap információinak a támogatás megjelentetését követĘ módosulása esetén az adattartalom
aktualizálandó és jelzendĘ, a módosítás tényének egyértelmĦ feltüntetése mellett!
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5.2. Az Államháztartás mĦködési rendjérĘl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet
92. § (4) bekezdése szerinti, az Adóhatóságok köztartozásokról szóló értesítésének
jogosultja (a címzett megnevezése, postai címe):

6. A támogatás elemi céljai (célonként maximum 100 karakter)

7. A támogatás formája (pl: vissza nem térítendĘ támogatás, kamattámogatás stb;
kamattámogatás esetén a kamattámogatás %-os mértékének illetve idĘtartamának
megadásával):

8. A támogatás feltételei ( kizáró okok, maximális idĘtartama stb.):

9. A támogatottak köre (a támogatási konstrukció kedvezményezettjei - pl. kisvállalkozások,
államháztartáson belüli nonprofit szervezetek stb. – a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
8/b. számú melléklete I. részében feltüntetett minĘsítési kódoknak megfelelĘen):

10. Támogatás adható mértéke (támogatottankénti minimális – esetleg maximális mérték –
szövegesen):

11. Az ismertetett támogatás adatszolgáltató kapcsolattartója (név, telefonszám, postai cím):
11.1. A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 85. § (2), (7); és a 90. § (2) bekezdése szerinti
elektronikus adatszolgáltatást biztosítani képes adattovábbító (pontos szervezet/szervezeti
egység megnevezés, postai cím):

………………………………….
Dátum

……….…………………….
Az adatszolgáltató aláírása

Az adatlap információinak a támogatás megjelentetését követĘ módosulása esetén az adattartalom
aktualizálandó és jelzendĘ, a módosítás tényének egyértelmĦ feltüntetése mellett!
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KiegészítĘ táblázat az Európai Unió Strukturális Alapjaiból finanszírozott támogatások bemutatására a 8/a. számú melléklet 2.2. pontjához
Az Operatív
Program
megnevezése

Intézkedés

Prioritás
száma

megnevezése

száma

megnevezése

Komponens
száma

Pályázati felhívás
megnevezése

A támogatás forrásainak
költségvetési törvény szerinti
besorolása*

megnevezése

A forrás jellege
(Forrásonként kérjük feltüntetni)
Uniós
forrás –
szövegesen
(pl.ERFA)

Fejezet:
Fejezet:
Fejezet:

Hazai
Forrásrész
(X-szel
jelzendĘ)

keretösszeg
(eFt)**

cím/alcím/jogcím csoportszám/jogcím

/

/

/

/

/

/

/

/

A támogatás összesített kerete:

KiegészítĘ táblázat az Európai Unió Közösségi Kezdeményezéseivel kapcsolatos támogatások bemutatására a 8/a. számú melléklet 2.2. pontjához
Program

Témakör/együttmĦködési
terület megnevezése

Pályázati felhívás megnevezése

A támogatás forrásainak
költségvetési törvény szerinti
besorolása*

A forrás jellege
(Forrásonként kérjük feltüntetni)
Uniós
forrás –
szövegesen
(pl.ERFA)

Fejezet:
Fejezet:

Hazai
Forrásrész
(X-szel
jelzendĘ)

keretösszeg
(eFt)**

MAGYAR KÖZLÖNY

/

cím/alcím/jogcím csoportszám/jogcím

/

/

/

/

/

/

A támogatás összesített kerete:

13783
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KiegészítĘ táblázat az Európai Unió Kohéziós Alapjából finanszírozott támogatások/pojektek bemutatására a 8/a. számú melléklet 2.2. pontjához
Szektor Stratégia

Cél

A támogatás/projekt megnevezése

A támogatás forrásainak
költségvetési törvény szerinti
besorolása*
Fejezet:
Fejezet:
cím/alcím/jogcím csoportszám/jogcím

/

/

/

/

/

Kohéziós
Alap
forrásrész
(X-szel
jelzendĘ)

Hazai
Forrásrész
(X-szel
jelzendĘ)

keretösszeg
(eFt)**

A támogatás összesített kerete:
* A támogatási források besorolásakor a törvénysorok feltüntetését a Fejezetek sorrendjéhez igazodóan szükséges megadni.
** A keretösszeg mezĘbe a támogatási konstrukcióhoz rendelt, szerzĘdéskötésre rendelkezésre álló értéket kérjük feltüntetni – mind a hazai, mind az uniós forrásrész
tekintetében.

MAGYAR KÖZLÖNY

/

A forrás jellege
(Forrásonként kérjük feltüntetni)
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7. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[8/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

(Az igénylĘ tölti ki)

I.

Adatlap - a támogatási döntésrĘl
I/1. Az igénylĘ azonosító adatai

A pályázat egyedi azonosítója (a kezelĘ szervezet tölti ki): …………………………

Az igénylĘ minĘsítési kódja (kérjük a megfelelĘ számot beírni):

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

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max.250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkezĘ mezĘgazdasági ĘstermelĘ)
2. Mikrovállalkozás* (10 fĘnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelĘ forintösszegĦ nettó árbevétel vagy
mérlegfĘösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 fĘnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelĘ forintösszegĦ nettó árbevétel vagy
mérlegfĘösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 fĘnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelĘ forintösszegĦ nettó árbevétel vagy max.
43 millió eurónak megfelelĘ forintösszegĦ mérlegfĘösszeg)
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht)

Megjegyzés:
* A kis és középvállalatokról, fejlĘdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Tv. alapján;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesdése - tĘke vagy
szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25 %-ot, kivéve a kis és középvállalatokról, fejlĘdésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Tv. 19. § 1. pontjában meghatározott befektetĘket;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló
vagy egyszerĦsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfĘösszeg alapján kell
meghatározni. Az egyéni vállalkozás minĘsítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerĦsített
vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minĘsítése a saját nyilvántartása szerint, a
foglalkoztatotti létszám alapján történik.

Adóalany

Igen= 1

Nem= 0

Az igénylĘ neve(M):
Az
igénylĘ
irszám:

székhelye,

cím:

település:...........................................................................................

utca

hsz

hrsz

KSH Gazdálkodási forma kód:
Az igénylĘ adószáma(M) (2.3.4.6.7. MinĘsítési kód esetén töltendĘ ki, 8+1+2
formátummal):

Az igénylĘ adóazonosító jele(M) (1. minĘsítési kód esetén töltendĘ ki, 10 hosszúságban):

Társpályázó minĘsítése:

Támogatásban részesülĘ =1

KözremĦködĘ =2

Egyéb tag= 3

Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendĘ az I/1. rész

Nem hazai igénylĘ esetén külföldi adószám:
Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:
Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország
megnevezése:

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezĘ(k) adatait. Az (M) jelĦ mezĘk kitöltése minden esetben kötelezĘ!
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I/2. A program/projekt azonosító adatai
A program/projekt céljának szöveges megnevezése(M):..........................................................................................................................
Igényelt összeg deviza kódja:

Forint = 1

Euro = 2

Igényelt összeg:
A megvalósítási hely (M) pontos címe, irszám:

település:...............................

cím:

utca

hsz

hrsz

A támogatási konstrukció megnevezése(M):.................................................................................................................................
Több támogatási konstrukció együttes támogatására vonatkozó igény benyújtása esetén töltendĘ ki, (többször is) megadható)
A támogatási konstrukció megnevezése(M):.................................................................................................................................
év
igénylés dátuma

hó

nap
............................................................
PH az igénylĘ aláírása

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezĘ(k) adatait. Az (M) jelĦ mezĘk kitöltése minden esetben kötelezĘ!
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II.

II/1. A támogatási forrás adatai

A pályázat egyedi azonosítója (a kezelĘ szervezet tölti ki):

…………………………

A támogatási konstrukció megnevezése:
...................................................................................................................................
A támogatási konstrukció megjelenésének éve:
A döntéshozó megnevezése:.................................................................................................................................
Döntés idĘpontja:

.

.

II/2.1. A támogatott adatai
Több támogatott esetén kérjük az adatokat többször szerepeltetni a Társpályázó minĘsítésének és támogatásból részesülés
%-a megjelölésével.

Adóalany

Igen= 1

Nem= 0

Az igénylĘ neve (M):
Az igénylĘ székhelye, irszám:

település:...........................................................................................

cím:

utca

hsz.

hrsz.

KSH Gazdálkodási forma kód:
Az igénylĘ adószáma (M) (2. 3. 4. 6. 7. minĘsítési kód esetén töltendĘ ki,

-

-

8+1+2 formátummal):

Az igénylĘ adóazonosító jele(M) (1. minĘsítési kód esetén töltendĘ ki, 10 hosszúságban):

Társpályázó minĘsítése:

Támogatásban részesülĘ =1

Támogatásból részesülés %-a:

KözremĦködĘ =2

Egyéb tag= 3

,

Nem hazai igénylĘ esetén külföldi adószám:
Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:
Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése:

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

.

utca

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

.

befejezése:

SzerzĘdéskötésrĘl szóló értesítés esetén - a szerzĘdéskötés idĘpontja:
- a szerzĘdés száma

Költség, forrás, támogatási adatok deviza kódja:

.
.

.

.

: ……………………………
Forint = 1

Euro = 2

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezĘ(k) adatait. Az (M) jelĦ mezĘk kitöltése minden esetben kötelezĘ!
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II/ 2.3 A támogatott projekt költségszerkezete
1. A projekt jóváhagyott teljes költségigénye (1=2+3+4+7+8):
2. A pályázó saját forrása:
3. A bankhitel összege:
4. A jóváhagyott támogatás mértéke összesen (5+6):
5. Közösségi támogatási forrás:
6. Nemzeti támogatási forrás:
7. Egyéb támogatási jellegĦ forrás* * *
8. Nem támogatási forrás:

A jóváhagyott támogatás mértéke a vissza nem térítendĘ támogatás, kamatmentes visszatérítendĘ támogatás,
kedvezményes kamattal visszatérítendĘ támogatás összege.
A jóváhagyott támogatás mértékének forrásonkénti részletezését kérjük a II/2.4. pontban bemutatni.
A közösségi támogatás megnevezése:
***pl.: más támogatási konstrukcióból adott támogatás, önkormányzati hozzájárulás stb.

„A jóváhagyott támogatás mértéke összesen” adatmezĘben feltüntetett támogatásból de minimis támogatás
értéke (2. 3. 4. minĘsítési kód esetén töltendĘ ki):

II/2.4. A támogatási konstrukcióból megítélt támogatási összeg forrásonkénti bemutatása:
A támogatás forrásának / forrásainak költségvetési törvény
szerinti besorolása és megnevezése:

A támogatás mértéke
(Forrásonként)

Fejezet:
Cím

Alcím

Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:________________________________________
Fejezet:
Cím

Alcím

Jogcím cs. Jogcím

Megnevezés:________________________________________
A támogatási konstrukcióból megítélt támogatás összesen:

II/2.5. A jóváhagyott támogatás formájának megnevezése (egyszerre több támogatási forma is
bejelölhetĘ):
Jóváhagyott támogatás mértéke

Vissza nem térítendĘ támogatás
Kamatmentes visszatérítendĘ támogatás
Kedvezményes kamattal visszatérítendĘ támogatás
Kamattámogatás

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezĘ(k) adatait. Az (M) jelĦ mezĘk kitöltése minden esetben kötelezĘ!
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II/2.6. A jóváhagyott támogatás részletezése
Vissza nem térítendĘ támogatás részletezése:
Támogatás folyósításának
éve
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év
. év

Támogatás folyósításának ütemezése

Kamatmentes visszatérítendĘ támogatás részletezése
Támogatás
folyósításának éve

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

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

Támogatás visszafizetés ütemezése

Kedvezményes kamattal visszatérítendĘ támogatás részletezése:
Támogatás folyósítás éve

Támogatás folyósítás ütemezése

Támogatás törlesztés éve

.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

Támogatás törlesztés ütemezése
(kamat nélkül)

.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

A kedvezményes kamat jellege:

Változó

Fix kamat mértéke:

,

%

Változó kamat mértéke:

,

%

Fix

Kamattámogatás részletezése
Hitelfolyósítás éve

Hitelfolyósítás ütemezése

.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

Hiteltörlesztés éve

Hiteltörlesztés ütemezése
(kamat nélkül)
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év
.év

HitelezĘ pénzintézet neve:............................................................................................................................................

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezĘ(k) adatait. Az (M) jelĦ mezĘk kitöltése minden esetben kötelezĘ!
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Hitel összege:
Kamattámogatás mértéke:

,

Kamattámogatás idĘtartama (év):

%
-tól

-ig

II/3.
Az Európai Közösséget létrehozó SzerzĘdés 87. cikke hatálya alá tartozó támogatás esetén az Európai Bizottság
jóváhagyó határozat, illetve a Pénzügyminisztérium keretein belül mĦködĘ Támogatásokat Vizsgáló Iroda által adott
vélemény/állásfoglalás száma:
Állásfoglalás - vélemény kiadás idĘpontja:

Ágazat neve:*

.

.

:.............................................................................……….…

Támogatási kategória kódja:*

megnevezése:......................................................................................……

Támogatási kategória kódja:*

megnevezése:......................................................................................……

Támogatási kategória kódja:*

megnevezése:......................................................................................……

A jóváhagyott támogatás támogatástartalma:

Támogatási intenzitás:

,

%

A támogatási intenzitás mutatóhoz elszámolható költségek
összesen:

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

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

év

hó

Nap

SzerzĘdés lezárása:
SzerzĘdés finanszírozás nélkül meghiúsult

SzerzĘdésszegés miatt visszavonva
Egyéb okból:

SzerzĘdés lezárult:
Lezárás típusa:

100%-ban teljesült
75 % felett teljesült
75 % alatt teljesült
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 1 év
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 2 év
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 3 év
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 4 év
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 88. § (2) alapján 75 % alatt szankcionált 5 év
SzerzĘdésszegés miatt visszavonva
A kedvezményezett a szerzĘdéstĘl elállt
A kedvezményezett felszámolás alatt

év

hó
dátum

nap

................................................................
PH

a döntéshozó aláírása

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt
az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmezĘ(k) adatait. Az (M) jelĦ mezĘk kitöltése minden esetben kötelezĘ!
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8. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[9. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Adatlap - a támogatás finanszírozásáról
(Az utalványozó tölti ki)
1. A támogatási forrás adatai
A döntéshozó megnevezése:...............................................................................................................................................
A támogatás / pályázat megnevezése:.................................................................................................................................
Költségvetési támogatás esetén
a támogatási forrás költségvetési éve:
- elĘirányzat száma

/

fejezet száma:
/

/

címe, alcíme, megnevezése:.................................................................................................................................................

2. A támogatott azonosító adatai
A támogatott neve:.............................................................................................................................................................
A támogatott székhelye, irszám:
cím:

település:.............................................................................................
utca
hsz
hrsz

A támogatott adószáma (8+1+2 formátummal)

-

-

A támogatott adóazonosító jele (10 hosszúságban)
Nem hazai igénylĘ esetén külföldi adószám:

3. A támogatott program, projekt adatai
A program/projekt céljának szöveges megnevezése:...........................................................................................................
A megvalósítási hely irányítószáma
cím:

település:..........................................................................................
utca
hsz
hrsz

4. Az utalványozás adatai
Utalványozás deviza kódja:
Utalványozás dátuma:

Forint = 1
.

Euro = 2
.

(negyedéves adatközlés esetén csak év/ negyedév utolsó hónapja)

1. Számla/k összege (1=2+3+4+5)
2. támogatás összege:
- ebbĘl: nem hazai forrás:
3. saját forrás összege:
4. hitel összege:
5. egyéb forrás összege:
Kamat összege /idĘszakra
- ebbĘl kamattámogatás:
A szerzĘdéskötés idĘpontja:
.
.
A szerzĘdés száma
: ……………………………………..
OTMR projektazonosító sorszám:
/
Utolsó utalványozás jelzése (esetén az Adóhatósági
figyelési körbĘl kivezetésre kerül a kedvezményezett):

,

/

/

%
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PF1 bizonylat száma (vagylagosan kötelezĘ a giro adatokkal)::
Átutaló számlaszám:
Giro fájl dátuma:
Giro fájl napi sorszáma:
Giro fájlon belüli tételsorszám:

A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §. (4) bekezdésében szereplĘ szervektĘl a jelen adatlap kiállítását megelĘzĘ nappal
bezárólag a pályázó köztartozásáról értesítést nem kaptam.

.................................................................
Dátum

PH.

...................................................................
Az utalványozó aláírása

MAGYAR KÖZLÖNY
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9. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[10/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Az önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásának
ütemezése

Sorszám

1.

Az önkormányzatokat nettó módon
megilletĘ támogatások utalása az
önkormányzatok részére
A nettósítás tartalma (levonások)
IdĘpont
az utalandó
(a táblában
összeg
megjelölt nap,
megoszlása a
illetve
tárgyévi
az azt követĘ elsĘ elĘirányzat %-ában
munkanap)
december 21.
– December 20-án fennálló kincstári követelés
6,0
– ForgótĘke.

2.

január 13.

2,3

ElĘleg a 13. havi illetményhez

3.

január 25.

9,7

4.

február 25.

8,6

5.

március 25.

6,6

6.

április 25.

7,6

7.

május 25.

7,6

8.

június 25.

7,6

9.

július 25.

7,6

Az elĘzĘ havi kifizetéseket és a 13. havi illetményt terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás,
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
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10.

augusztus 25.

8,6

11.

szeptember 25.

6,4

12.

október 25.

7,3

13.

november 25.

7,3

14.

december 20.

6,8

Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
Az elĘzĘ havi kifizetéseket terhelĘ
– befizetési kötelezettség (adók, járulékok)
– forgótĘke-visszapótlás
– magán-nyugdíjpénztári tagdíj.
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2006/164. szám

10. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[10/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

A nettó körbe tartozó egészségügyi intézmények finanszírozásának ütemezése

1.

IdĘpont
(a táblában
megjelölt
nap, illetve az azt
követĘ elsĘ
munkanap)
december 21.

2.

január 1.

3.

január 12.

ElĘleg a 13. havi illetményhez

4.

január 20.

Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
40%-a

Sorszám

Bruttó utalvány tartalma

Az utalási év 12 havi finanszírozási
összegébĘl számított havi átlag 40%-a
(járandóság elĘleg)
Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
60%-a mínusz járandóság elĘleg

Nettósítás tartalma (levonások)

Megjegyzés: az utalás az OEP külön
intézkedése alapján történik

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket,
valamint a 13. havi illetményt terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj

5.

február 1.

6.

február 20.

7.

március 1.

8.

március 20.

9.

április 1.

10.

április 20.

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
60%-a,
Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-a

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-a

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
Tárgyhónapban esedékes egyéb
levonásokkal csökkentett bruttó
finanszírozási összeg 40%-a

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
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11.

IdĘpont
(a táblában
megjelölt
nap, illetve az azt
követĘ elsĘ
munkanap)
május 1.

12.

május 20.

13.

június 1.

14.

június 20.

Sorszám

Bruttó utalvány tartalma

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-a

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
40%-a
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Nettósítás tartalma (levonások)

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj

15.

július 1.

16.

július 20.

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
40%-a

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj

17.

augusztus 1.

18.

augusztus 20.

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 60%-a
Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
40%-a

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj

19.

szeptember 1.

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
60%-a

20.

szeptember 20.

Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal
csökkentett bruttó finanszírozási összeg 40%-a

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
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21.

IdĘpont
(a táblában
megjelölt
nap, illetve az azt
követĘ elsĘ
munkanap)
október 1.

22.

október 20.

Sorszám

Bruttó utalvány tartalma

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
60%-a
Tárgyhóban esedékes egyéb levonásokkal
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
40%-a
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Nettósítás tartalma (levonások)

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj

23.

november 1.

24.

november 20.

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
60%-a
Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
40%-a

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj

25.

december 1.

26.

december 20.

Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
60%-a
Tárgyhónapban esedékes egyéb levonással
csökkentett bruttó finanszírozási összeg
40%-a

Az elĘzĘ hónapra vonatkozó kifizetéseket
terhelĘ:
- befizetési kötelezettségek (adók,
járulékok)
- forgótĘke visszapótlás
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj
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11. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[11. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

szerv, elĘirányzat megnevezése

Önkormányzati költségvetési jelentés
2
szektor

településtípus

megye

PIR-törzsszám

0

0

7

év

oldal

8
Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat

adatközlĘ

adatközlés idĘpontja

adatközlés sorszáma

0

Ħrlap

idĘszak

ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

a fĘkönyvi számlákra való hivatkozással
1

2

TeljesítésbĘl háztartások
befizetése
3

4

Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)

01

-----------------------------

Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)

02

-----------------------------

KülsĘ személyi juttatások (52) (=02/49)

03

-----------------------------

04

-----------------------------

Személyi juttatások (51-52) (=02/50)

(04=01+02+03)

Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás
05

-----------------------------

Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)

06

-----------------------------

Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)

07

-----------------------------

Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/36)
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, elĘzĘ évi maradvány visszafizetése nélkül és realizált árfolyamveszteség) (57, kivéve 57111, 57121,
573) (=03/52+03/56-03/45+3/60)
ElĘzĘ évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)

08

-----------------------------

09

-----------------------------

10

-----------------------------

(531, 532, 534, 535, 536, 537) (=02/51+52+54+55+56)

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)

11

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás fejezeti kezelésĦ elĘirányzatnak (373-ból) (=04/05)

12

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelĘinek (373-ból) (=04/06)

13

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)

14

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)

15

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)

16

-----------------------------

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=4/10)

17

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési kiadás összesen (11+12+13+14+15+16+17) (373) (=4/11)

18

-----------------------------

ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)
MĦködési célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás
önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-bĘl) (=04/22-bĘl)
MĦködési célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem
önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-bĘl) (=04/22-bĘl)
MĦködési célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb
vállalkozásoknak (20+21) (381)
MĦködési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú
egyéb vállalkozásoknak (381-bĘl) (=04/22-bĘl)
MĦködési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

19

-----------------------------

20

-----------------------------

21

-----------------------------

22

-----------------------------

23

-----------------------------

24

-----------------------------

MĦködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) (381)

25

-----------------------------

MĦködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

26

-----------------------------

MĦködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

27

-----------------------------

MĦködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

28

-----------------------------

MĦködési célú pénzeszközátadás külföldre (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

29

-----------------------------

MĦködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-bĘl) (=04/22-bĘl)

30

-----------------------------

Államháztartáson kívüli mĦködési pénzeszközátadások összesen (25+26+27+28+29+30) (381-bĘl) (=04/22)

31

-----------------------------

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (=04/23)

32

-----------------------------

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)

33

-----------------------------

Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)

34

-----------------------------

Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 5941) (=06/16)

35

-----------------------------

36

-----------------------------

Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások

(18+31+32+33+34+35)

Kamatkiadások (573) (=3/59)

37

-----------------------------

MĦködési kiadások összesen (04+…+10+36+37)

38

-----------------------------

Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)

39

-----------------------------

Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)

40

-----------------------------

Beruházások ÁFÁ-ja (182-bĘl, 183) (=05/27+31)

41

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-bĘl) (=04/12)

42

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás fejezeti kezelésĦ elĘirányzatnak (374-b4l) (=04/13)

43

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelĘinek (374-bĘl) (=04/14)

44

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-bĘl) (=04/15)

45

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-bĘl) (=04/16)

46

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-bĘl) (=04/17)

47

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás összesen (42+43+44+45+46+47) (374) (=04/18)

48

-----------------------------
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szerv, elĘirányzat megnevezése

Önkormányzati költségvetési jelentés
2
szektor

megye

településtípus

0

0

7

év

PIR-törzsszám

oldal

8
Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat

adatközlĘ

adatközlés idĘpontja

0

Ħrlap

idĘszak

adatközlés sorszáma

ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

a fĘkönyvi számlákra való hivatkozással
1
Felhalmozási célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás

2

önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-bĘl) (=04/24-bĘl)
Felhalmozási célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem
önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-bĘl) (=04/24-bĘl)
Felhalmozási célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak
(49+50) (382)
Felhalmozási célú, a 49. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú
egyéb vállalkozásoknak (382-bĘl) (=04/24-bĘl)
Felhalmozási célú, a 50. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati
többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

TeljesítésbĘl háztartások
befizetése
3

4

49

-----------------------------

50

-----------------------------

51

-----------------------------

52

-----------------------------

53

-----------------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382) (=51+52+53)

54

-----------------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

55

-----------------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

56

-----------------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

57

-----------------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

58

-----------------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-bĘl) (=04/24-bĘl)

59

-----------------------------

Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (54+55+56+57+58+59) (04/24)

60

-----------------------------

61

-----------------------------

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-bĘl, 271-272-bĘl) (=06/03)

62

-----------------------------

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-bĘl, 273-274-bĘl) (=06/06)

63

-----------------------------

Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-bĘl) (=06/09)

64

-----------------------------

Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)

65

-----------------------------

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/03)

66

-----------------------------

Felhalmozási kiadások

(39+40+41+48+60)

KIADÁSOK (19+38+61+…+66)

67

Hatósági jogkörhöz köthetĘ mĦködési bevétel (911) (=07/04)

68

Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)

69

ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)

70

-----------------------------

Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)

71

-----------------------------

GépjármĦadó (923-ból) (=16/15)

72

Luxusadó (922-bĘl) (=16/16)

73

Helyi adók (922-bĘl) (=16/10)
ebbĘl: Építményadó (922-bĘl) (=16/02)

74
75

Telekadó (922-bĘl) (=16/03)

76

Vállalkozók kommunális adója (922-bĘl) (=16/04)

77

Magánszemélyek kommunális adója (922-bĘl) (=16/05)

78

Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-bĘl) (=16/06)

79

Idegenforgalmi adó épület után (922-bĘl) (=16/07)

80

IparĦzési adó állandó jelleggel végzett iparĦzési tevékenység után (922-bĘl) (=16/08)

81

IparĦzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparĦzési tevékenység után (922-bĘl) (=16/09)

82

Illetékek (921) (=16/01)

83

Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13+14)

84

TermĘföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/17)

85

Egyéb átengedett adók, adójellegĦ bevételek (923-ból) (=16/18)

86

Talajterhelési díj (926) (=16/24)
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megilletĘ bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-bĘl, 924, 929)
(=16/11+20+...+23+25) [vagy 11/05]
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461+462) (=09/23+24)

87

89

-----------------------------

ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel központi költségvetési szervtĘl (464-bĘl) (=09/07)

90

-----------------------------

91

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel fejezeti kezelésĦ elĘirányzattól (464-bĘl) (=09/08)

92

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-bĘl) (=09/09)

93

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-bĘl) (=09/10)

94

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitĘl (464-bĘl) (=09/11)

95

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-bĘl) (=09/12)

96

-----------------------------

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (464-bĘl) (=09/13)

97

-----------------------------

TámogatásértékĦ mĦködési bevétel összesen (91+92+93+94+95+96+97) (464) (=09/14)

98

-----------------------------

MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl (07/24+…+28)

99

-----------------------------
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szerv, elĘirányzat megnevezése

Önkormányzati költségvetési jelentés
2
szektor

megye

településtípus

0

0

7

év

PIR-törzsszám

oldal

8
Államháztartási
egyedi azonosító

szakágazat

adatközlĘ

adatközlés idĘpontja

idĘszak

adatközlés sorszáma

0

Ħrlap
ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

a fĘkönyvi számlákra való hivatkozással

TeljesítésbĘl háztartások
befizetése

1
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrĘl (07/29)

2
100

3

4
-----------------------------

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)

101

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtĘl (465-bĘl) (=09/15)

102

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel fejezeti kezelésĦ elĘirányzattól (465-bĘl) (=09/16)

103

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-bĘl) (=09/17)

104

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-bĘl) (=09/18)

105

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitĘl (465-bĘl) (=09/19)

106

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-bĘl) (=09/20)

107

-----------------------------

TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel összesen (102+103+104+105+106+107) (465) (=09/21)

108

-----------------------------

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl (=08/21)

109

-----------------------------

110

-----------------------------

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-bĘl) (=16/27+28)

111

-----------------------------

Privatizációból származó bevételek (932-bĘl) (=16/29)

112

-----------------------------

VállalatértékesítésbĘl származó bevételek (932-bĘl) (=16/30)

113

-----------------------------

114

-----------------------------

(101+108+109+111+112+113+114) 115

-----------------------------

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrĘl (191-192-bĘl, 271-272-bĘl) (=10/03)

116

-----------------------------

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrĘl (193-194-bĘl, 273-274-bĘl) (=10/06)

117

-----------------------------

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrĘl (435-436-ból, 456-457-bĘl) (=10/09)

118

-----------------------------

Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/10+16/34) [vagy 11/4]

119

-----------------------------

Pénzügyi befektetések bevételeibĘl részesedések (171, 933-ból) (=08/11)

120

-----------------------------

ebbĘl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbĘl (=8/20)

Vagyoni értékĦ jog értékesítésébĘl, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel
(932-bĘl) (=16/31+32+33) [vagy 11/1+2+3]
Felhalmozási bevételek

Saját bevételek és átvett pénzeszközök (68+…+74+83+…+89+90+98+99+100+115+…+120)

121

Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/55) [vagy 11/7+8+22+23+24+25]

122

Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás (941) (=09/05)
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)

123

Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/14)

125

-----------------------------

Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-bĘl) (=06/19+21+24)

126

-----------------------------

Likvid hitelek törlesztése (=06/20)

127

---------------------------------------------------------

124

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-bĘl) (=06/17+18)

128

-----------------------------

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-bĘl) (=06/28)

129

-----------------------------

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291, 292, 293-ból, 294-bĘl, 295-bĘl) (=06/27)

130

-----------------------------

Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-bĘl) (=06/32)

131

-----------------------------

Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-bĘl, 173, 174-bĘl) (=05/35+36+37)

132

-----------------------------

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-bĘl) (=06/29)

133

-----------------------------

Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/33+34+35+36)

134

Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/68)

135

---------------------------------------------------------

(126+…+135) 136

Finanszírozási kiadások
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-bĘl) (=10/15+17+22)

137

-----------------------------

Likvid hitelek felvétele (=10/16)

138

-----------------------------

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-bĘl) (=10/18+19)

139

-----------------------------

Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-bĘl) (=10/26)

140

-----------------------------

Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-bĘl, 295-bĘl) (=10/25)

141

-----------------------------

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-bĘl) (=10/27)

142

-----------------------------

Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14)

143

-----------------------------

Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-bĘl) (=10/30)

144

-----------------------------

Hitelfelvétel külföldrĘl (433) (=10/31+32+33+34)

145

Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/66)

146

---------------------------------------------------------

(137+…+146) 147

Finanszírozási bevételek
Finanszírozás összesen (125-136+147 = 124)

148

Államháztartáson belülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/53)

149

-----------------------------

Államháztartáson kívülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/64)

150

-----------------------------

Államháztartáson belülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/51)

151

-----------------------------

Államháztartáson kívülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/62)

152

-----------------------------

(121+122+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 153

-----------------------------

154
(153+154) 155

---------------------------------------------------------

Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra

156

-----------------------------

Munkajogi létszám a tárgyidĘszak végén

157

-----------------------------

Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (31-32)
Pénzkészlet január 1-jén (=24/05)
Pénzkészlet a tárgyidĘszak végén (31-32) (=24/12)
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80. Ħrlap: ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
Az Ħrlap a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik költségvetési elĘirányzatainak összefoglalására és év
közben a költségvetés alakulására vonatkozóan jogszabályban elĘírt negyedéves jelentés-készítésére szolgál. Adatai
tervezéskor a bevételeket és kiadásokat részletezĘ más Ħrlapok adataiból származnak az alábbi Ħrlap-sor
hivatkozások szerint:
(A háztartások befizetésébĘl származó bevételek között a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók teljesítését
kell kimutatni.)
1. sor:
2. sor:
3. sor:
4. sor:
5. sor:

6. sor:
7. sor:
8. sor:
9. sor:

10. sor:
11. sor:
12. sor:
13. sor:
14. sor:
15. sor:
16. sor:
17. sor:
18. sor:
19. sor:
20. sor:
21. sor:
22. sor:
23. sor:
24. sor:
25. sor:
26. sor:
27. sor:
28. sor:
29. sor:

Rendszeres személyi juttatás (02/09)
Nem rendszeres személyi juttatás (02/42)
KülsĘ személyi juttatások (02/49)
Személyi juttatások (02/50) (01+02+03)
Társadalombiztosítási,
munkaadói
járulék
és
táppénz-hozzájárulás
(02/51+52+54+55+56)
Itt kell szerepeltetni a MunkaerĘpiaci Alap javára teljesített munkaadói járulék befizetéseket,
valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak teljesített járulék- és hozzájárulás
fizetéseken kívül az államháztartáson kívüli társadalombiztosítási rendszerekhez való
hozzájárulásokat is.
Egészségügyi hozzájárulás (02/53)
Dologi kiadások áfa nélkül (03/44-03/36)
Dologi kiadások áfája (03/36)
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, elĘzĘ évi maradvány
visszafizetése nélkül és realizált árfolyamveszteség) (03/52+03/5603/45+3/60)
ElĘzĘ évi maradvány visszafizetése (03/45)
TámogatásértékĦ mĦködési kiadás központi költségvetési szervnek (04/04)
TámogatásértékĦ mĦködési kiadás fejezeti kezelésĦ elĘirányzatnak (04/05)
TámogatásértékĦ mĦködési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelĘinek (04/06)
TámogatásértékĦ mĦködési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (04/07)
TámogatásértékĦ mĦködési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (04/08)
TámogatásértékĦ mĦködési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (04/09)
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/10)
TámogatásértékĦ mĦködési kiadás összesen (11+…+17) (04/11)
ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/20)
MĦködési célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás
önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-bĘl)
MĦködési célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem
önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/22-bĘl)
MĦködési célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb
vállalkozásoknak (20+21)
MĦködési célú, a 20. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb
vállalkozásoknak (04/22-bĘl)
MĦködési célú, a 21. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú
egyéb vállalkozásoknak (04/22-bĘl)
MĦködési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)
MĦködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (04/22-bĘl)
MĦködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/22-bĘl)
MĦködési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek (04/22-bĘl)
MĦködési célú pénzeszközátadás külföldre (04/22-bĘl)
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30. sor:
31. sor:
32. sor:
33. sor:
34. sor:
35. sor:
36. sor:
37. sor:
38. sor:
39. sor:
40. sor:
41. sor:
42. sor:
43. sor:
44. sor:
45. sor:
46. sor:
47. sor:
48. sor:
49. sor:
50. sor:
51. sor:
52. sor:
53. sor:
54. sor:
55. sor:
56. sor:
57. sor:
58. sor:
59. sor:
60. sor:
61. sor:
62. sor:
63. sor:
64. sor:
65. sor:
66. sor:
67. sor:
68. sor:
69. sor:
70. sor:
71. sor:
72. sor:
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MĦködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/22-bĘl)
Államháztartáson kívüli mĦködési pénzeszközátadások összesen
(25+…+30) (04/22)
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/36)
Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/16)
Egyéb mĦködési célú támogatások, kiadások (18+31+32+33+34+35)
Kamatkiadások (03/59)
MĦködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)
Felújítás (05/06)
Intézményi beruházási kiadások áfa nélkül (05/13)
Beruházások áfája (05/27+31)
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (04/12)
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás fejezeti kezelésĦ elĘirányzatnak (04/13)
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelĘinek (04/14)
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (04/15)
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (04/16)
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (04/17)
TámogatásértékĦ felhalmozási kiadás összesen (42+…+47) (04/18)
Felhalmozási célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás
önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-bĘl)
Felhalmozási célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem
önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-bĘl)
Felhalmozási célú, a Római SzerzĘdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás
egyéb vállalkozásoknak (49+50)
Felhalmozási célú, a 49. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú
egyéb vállalkozásoknak (04/24-bĘl)
Felhalmozási célú, az 50. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi
tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (04/24-bĘl)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (51+52+53)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (04/44-bĘl)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (04/24-bĘl)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek (04/24-bĘl)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (04/24-bĘl)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (04/24-bĘl)
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (54+…+59) (04/24)
Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06/03)
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (06/06)
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (06/09)
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (05/34)
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (04/03)
Kiadások (19+38+61+...+66)
Hatósági jogkörhöz köthetĘ mĦködési bevétel (07/04)
Egyéb saját bevétel (07/14)
ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19)
Hozam- és kamatbevételek (07/23)
GépjármĦadó (16/15)
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73. sor:
74. sor:
75. sor:
76. sor:
77. sor:
78. sor:
79. sor:
80. sor:
81. sor:
82. sor:
83. sor:
84. sor:
85. sor:
86. sor:
87. sor:
88. sor:
89. sor:
90. sor:
91. sor:
92. sor:
93. sor:
94. sor:
95. sor:
96. sor:
97. sor:
98. sor:
99. sor:
100. sor:
101. sor:
102. sor:
103. sor:
104. sor:
105. sor:
106. sor:
107. sor:
108. sor:
109. sor:
110. sor:
111. sor:
112. sor:
113. sor:
114. sor:
115. sor:
116. sor:
117. sor:
118. sor:
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Luxusadó (16/16)
Helyi adók (16/10)
ebbĘl: Építményadó (16/02)
Telekadó (16/03)
Vállalkozók kommunális adója (16/04)
Magánszemélyek kommunális adója (16/05)
Idegenforgalmi adó tartózkodás után (16/06)
Idegenforgalmi adó épület után (16/07)
IparĦzési adó állandó jelleggel végzett iparĦzési tevékenység után (16/08)
IparĦzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparĦzési tevékenység után (16/09)
Illetékek (16/01)
Személyi jövedelemadó (16/12+13+14)
TermĘföld bérbeadásából származó jövedelemadó (16/17)
Egyéb átengedett adók, adójellegĦ bevételek (16/18)
Talajterhelési díj (16/24)
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megilletĘ bírságok és egyéb
sajátos bevételek (16/11+20+...+23+25) [vagy 11/05]
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09/23+24)
ElĘzĘ évi elĘirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (=09/25)
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel központi költségvetési szervtĘl (09/07)
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel fejezeti kezelésĦ elĘirányzattól (09/08)
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel társadalombiztosítási alapból (09/09)
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (09/10)
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitĘl (09/11)
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/12)
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek (09/13)
TámogatásértékĦ mĦködési bevétel összesen (91+…+97) (09/14)
MĦködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl (07/24+…+28)
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrĘl (07/29)
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/09)
TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtĘl (09/15)
TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel fejezeti kezelésĦ elĘirányzattól (09/16)
TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (09/17)
TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (09/18)
TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitĘl (09/19)
TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (09/20)
TámogatásértékĦ felhalmozási bevétel összesen (102+…+107) (09/21)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrĘl (08/21)
ebbĘl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbĘl (08/20)
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (16/27+28)
Privatizációból származó bevételek (16/29)
VállalatértékesítésbĘl származó bevételek (16/30)
Vagyoni értékĦ jog értékesítésébĘl, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (16/31+32+33)
[vagy 11/1+2+3]
Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+112+113+114)
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrĘl (10/03)
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrĘl (10/06)
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrĘl (10/09)
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119. sor:
120. sor:
121. sor:
122. sor:
123. sor:
124. sor:
125. sor:
126. sor:
127. sor:
128. sor:
129. sor:
130. sor:
131. sor:
132. sor:
133. sor:
134. sor:
135. sor:
136. sor:
137. sor:
138. sor:
139. sor:
140. sor:
141. sor:
142. sor:
143. sor:
144. sor:
145. sor:
146. sor:
147. sor:
148. sor:
149. sor:
150. sor:
151. sor:
152. sor:
153. sor:
154. sor:

155. sor:

156. sor:

157. sor:
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Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (08/10+16/34) [vagy 11/4]
Pénzügyi befektetések bevételeibĘl részesedések (08/11)
Saját bevételek és átvett pénzeszközök (68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)
Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (09/06=16/55) [vagy 11/7+8+22+23+24+25]
Felügyeleti szervtĘl kapott támogatás (09/05)
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)
Pénzforgalom nélküli bevételek (98) (=10/14)
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (06/19+21+24)
Likvid hitelek törlesztése (06/20)
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (06/17+18)
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (06/28)
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (06/27)
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (06/32)
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (05/35+36+37)
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (06/29)
Hiteltörlesztés külföldre (06/33+34+35+36)
Egyéb finanszírozás kiadásai (06/68)
Finanszírozási kiadások (126+...+135)
Rövid lejáratú hitelek felvétele (10/15+17+22)
Likvid hitelek felvétele (10/16)
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (10/18+19)
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (10/26)
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (10/25)
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (10/27)
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (08/12+13+14)
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (10/30)
Hitelfelvétel külföldrĘl (10/31+32+33+34)
Egyéb finanszírozás bevételei (10/66)
Finanszírozási bevételek (137+...+146)
Finanszírozás összesen (125-136+147 = 124)
Államháztartáson belülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/53)
Államháztartáson kívülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (06/64)
Államháztartáson belülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/51)
Államháztartáson kívülrĘl kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (10/62)
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (121+122+123+35-67136+147-149-150+151+152)
Pénzkészlet január 1-jén
A pénztárak, betétkönyvek és költségvetési bankszámlák pénzkészlete/egyenlege a tárgyév elsĘ
napján.
Pénzkészlet a tárgyidĘszak végén (153+154)
A pénztárak, betétkönyvek és költségvetési bankszámlák pénzkészlete/egyenlege a tárgyidĘszak
(hónap, negyedév, év) utolsó napján.
Foglalkoztatottak létszáma (fĘ) - idĘszakra
A létszám-kategória tartalma a következĘ: a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely),
amelyhez kapcsolódóan a személyi juttatások elĘirányzatait tervezik, az átlagkeresetek alakulására
vonatkozó követelményeket érvényesítik.
Munkajogi létszám a tárgyidĘszak végén
A létszám-kategória a munkaügyi statisztika fogalmai szerint munkajogi létszámba tartozó
foglalkoztatottakat jelöli. A sor tervezéskor nem tartalmazhat adatot.
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12. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[12/a. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

-

R

-

A

1
oldal

Ħrlap

szerv, elĘirányzat megnevezése

Mérleg-jelentés
szektor

fejezet

cím/alcím

Államháztartási
egyedi azonosító

PIR-törzsszám

pénzintézeti azonosító

szakágazat

adatközlĘ

számlatulajdonos azonosító

adatközlés idĘpontja

év

idĘszak

Ezer forintban

Sorszám

Állomány
a tárgyév elején

2

3

1
I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118)

01

I/a EbbĘl: Immateriális javakra adott elĘlegek (118)

02

II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)

03

II/a EbbĘl: Beruházásra adott elĘlegek (128, 1318, 1328, 148, 1598, 1599)

04

III/1. Tulajdoni részesedést jelentĘ befektetések (1711, 1751, 179)

05

I/a RészesedésekbĘl: vállalkozásokban (1711-bĘl, 1751-bĘl, 179-bĘl)

06

I/b RészesedésekbĘl: pénzügyi vállalkozásokban (1711-bĘl, 1751-bĘl, 179-bĘl)

07

1/c Részesedésekbõl: jegybankban

08

III/2. Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok (1721, 1731, 1741, 1752)

09

2/a Értékpapírokból: államkötvények

10

(1731,1752-bĘl)

2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei

(1741-bõl,1752-bĘl)

12

3/a Adott kölcsönökbõl: államháztartáson belülre

13

3/b Adott kölcsönökbõl: külföldre

(1931-bõl, 1941-bõl,1981-bĘl)

5

6

7

Állomány
a tárgyidõszak végén

8

14
15

III.4. Hosszú lejáratú bankbetétek(178)
4/a Hosszú lejáratú bankbetétekbõl: devizabetétek

4

Értékelés

11

III/3. Tartósan adott kölcsönök (191-194-bĘl, 1981-bĘl)
(1911,1921, 1981-bĘl)

Állományváltozás
Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók pénzforgalmi trazakciók Egyéb volumen- változás
miatt
miatt

MAGYAR KÖZLÖNY

Megnevezés
a fõkönyvi számlákra való hivatkozással

(178.-ból)

16
17

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+09+12+15+17)

18
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III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bĘl, 1982-bĘl)

Sorszám

Állomány
a tárgyév elején

1

2

3

IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)

19

IV/a EbbĘl: Koncesszióba adott eszközök (163, 164)

20

A. Befektetett eszközök összesen (01+03+18+19)

21

I. Készletek (21-26)

22

I/a Követelés fejében átvett eszközök és készletek (233, 245)
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevĘk)(282, 283, 284, 288ból)
II/1/a: EbbĘl Államháztartáson belül

24
25

II/2. Adósok (281, 288-ból)

26

II/3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)

27

3/a Rövid lejáratú kölcsönök államháztartáson belülre (2711, 2721, 278-ból)

28

3/b Rövid lejáratú kölcsönök külföldre (2731-bĘl, 2741-bĘl, 278-ból)

29

5

6

7

Állomány
a tárgyidõszak végén

8

31

4/b Nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)

32
33

34

III/1. Egyéb részesedések (2951, 298-ból)

35

III/2/1. Kárpótlási jegyek (2911, 298-ból)

36

III/2/2. Kincstárjegyek (2921, 298-ból)

37

III/2/3. Kötvények (2931, 298-ból)

38

III/2/3/a. Államkötvények (2931-bĘl, 298-ból)

39

III/2/3/b. Helyi önkormányzatok kötvényei (2931-bĘl, 298-ból)

40

III/2/4 Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítĘ egyéb értékpapírok (2941, 298ból)

41

III. Értékpapírok összesen (35+36+37+38+41)

42

IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)

43

1/a Pénztárakból: Valutapénztár és árfolyamkülönbözetek (312, 319)

44

IV/2. Költségvetési bankszámlák (32)

45

2/a Bankszámlákból: Devizabetét számla és árkülönbözetek (328, 329)

46

MAGYAR KÖZLÖNY

30

4/a Támogatási program elĘlege (2871, 2887-bĘl)

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

4

Értékelés

23

II/4. Egyéb követelések (285-287, 19-bĘl, 288-ból)

4/c Európai Unióval szemben fennálló követelések (287-bĘl)

Állományváltozás
Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók pénzforgalmi trazakciók Egyéb volumen- változás
miatt
miatt
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Megnevezés
a fõkönyvi számlákra való hivatkozással
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1
IV/3. Elszámolási számlák (33, 34)

Sorszám

Állomány
a tárgyév elején

2

3

3/a Nemzetközi támogatási programok megelĘlegezési számlái (348)

48
49

4/a Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái (362)

50

4/b Nemzetközi támogatási programok forrásszámlája (368)

51

IV. Pénzeszközök összesen (43+45+47+49)

52

V/1. Költségvetési aktív függĘ elszámolások (391)

53

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

54

2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások
(3921,3922)

55

2/b MegelĘlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (3923)

56

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

57

5

6

7

Állomány
a tárgyidõszak végén

8

58
59

V/4 Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)

60

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (53+54+59+60)

61

B. Forgóeszközök összesen (22+34+42+52+61 )

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (21+62)

63

D. Saját tĘke (41)
(/21-15/+22+34+42+49+60) - (75+93+97)

64

E. Tartalékok (42) (15+43+45+47+53+54+59) - (94+95+96)

65

I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (435-436)

66

I/a Hosszú lejáratra kapott kölcsönökbĘl: államháztartáson belül (4351, 4361)

67

I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból (434)

68

2/a Tartozások kötvénykibocsátásból: külföldre (434-bĘl)

69

I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek (431, 432, 433)

70

3/a Fejlesztési célú hitelekbĘl: nemzetközi szervezetektĘl felvett hitelek (433-ból)

71

3/b Fejlesztési célú hitelekbĘl: külföldi pénzintézetektĘl felvett hitelek (433-ból)

72

I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)

73

MAGYAR KÖZLÖNY

2/d Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások (398)
V/3 Költségvetési kiegyenlítĘ kiadások (394)

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (66+68+70+73)

4

Értékelés

47

IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36)

4/EbbĘl részletre vásárlás, halasztott fizetés kötelezettség (4382-bĘl)

Állományváltozás
Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók pénzforgalmi trazakciók Egyéb volumen- változás
miatt
miatt
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74
75
76

II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)

77

2/a Rövid lejáratú hitelekbĘl: államháztartáson belül (4531, 4541)

78

II/3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)(441-443)

79
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II/1. Rövid lejáratú kölcsönök (456-457)

1
II/3/a: EbbĘl Államháztartáson belül

Sorszám

Állomány
a tárgyév elején

2

3

80

3/b Tárgyévi költségvetést terhelĘ szállítói kötelezettségek (44-bĘl)

81

ebbĘl: beruházási szállítók (44-bĘl)

82

3/c Tárgyévet követĘ évet terhelĘ szállítói kötelezettségek (44-bĘl)

83

ebbĘl: beruházási szállítók (44-bĘl)

84

II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 4551, 43-ból)

85

4/a Tartozás mĦködési célú kötvénykibocsátásból

86

4/b Váltótartozások (444)

87

4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következĘ évet terhelĘ törlesztĘ részletei (43-ból)

88

II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból

4

5

6

Értékelés

7

Állomány
a tárgyidõszak végén

8

89
90
91
92

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (76+77+79+85+92)

93

III/1. Költségvetési passzív függĘ elszámolások (481)

94

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

95

III/3. Költségvetési passzív kiegyenlítĘ elszámolások(483, 484)

96

III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488-489)

97

4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (4887)

98

4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (4888)

99

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (94+95+96+97)

100

F) Kötelezettségek összesen (75+93+100)

101

FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+65+101)

102
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4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények következĘ évet terhelĘ törlesztĘ részletei
(43-ból)
4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következĘ évet terhelĘ törlesztĘ részletei
(43-ból)
4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé (448-ból)

Állományváltozás
Állományváltozás nem
pénzforgalmi trazakciók pénzforgalmi trazakciók Egyéb volumen- változás
miatt
miatt
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[12/b. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
- R - B
Ħrlap

szerv, elĘirányzat megnevezése

1
oldal

B) A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

szektor

fejezet

cím/alcím

PIR-törzsszám

Államháztartási
egyedi azonosító

adatközlĘ adatközlés idĘpontja

év

idĘszak

ezer forintban
Sorszá
m

Megnevezés

a fĘkönyvi számlákra való hivatkozással
1
ElĘzĘ évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Alapítás

02

TĘkeemelés

03

Vásárlás készpénzért

04

Vásárlás kárpótlási jegy ellenében
Részesedések tárgyévi pénzforgalmában
jelentkezĘ növekedés összesen
Alapítás eszközök átadásával

06

05
(02+03+04+05)

07

TĘkeemelés nem pénzügyi eszközök átadásával

08

Térítésmentes átvétel

09

(szándékosan üresen hagyott sor)

10

Átértékelési különbözet (növekedés)
11
Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem
12
(07+08+09+10+11)
jelentkezĘ növekedés összesen
Növekedések összesen
(06+12) 13
Értékesítés készpénzért

C
s
ö
k
k
e
n
é
s

15
(14+15)

16
17

Térítésmentes átadás

18

Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés

19

Értékesítés realizált árfolyamvesztesége

20

Részesedések saját
alapítású gazdasági
társaságokban

Részesedések saját
alapítású közhasznú
társaságokban

Részesedések átmeneti
idĘre

Részesedések nemzetközi
szervezetekben

Összesen

ÖsszesenbĘl részesedés a
Budapesti ÉrtéktĘzsdén
jegyzett társaságokban

3

4

5

6

7

8

9 = ( 3 + …+ 8 )

10

Átértékelési különbözet (csökkenés)
21
Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkezĘ
(17+18+19+20+21) 22
csökkenés
Csökkenések összesen
(16+22) 23

Tárgyévi (tárgyidĘszaki) záróállomány

(1+13-23) 24

Gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitóállományban

25

Gazdasági és közhasznú társaságok száma a záróállományban

26

Tulajdonost megilletĘ osztalék a részesedések elĘzĘ évi záróállománya után

27

Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések elĘzĘ évi állománya után

28

Tárgyévi egyéb osztalékbevétel

29

Gazdasági és közhasznú társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidĘszak végén

30

Részesedések értékesítésének realizált árfolyamnyeresége (hozambevétel)

31
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14

TĘkekivonás
Részesedések tárgyévi pénzforgalmában
jelentkezĘ csökkenés összesen
Értékesítés kárpótlási jegyért

Törvény alapján tartós
állami részesedések
pénzügyi
vállalkozásokban
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N
ö
v
e
k
e
d
é
s

2
01

Törvény alapján tartós
állami részesedések
nem-pénzügyi
vállalkozásokban
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[12/c. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
Ħrlap

szerv, elĘirányzat megnevezése

R

-

C

1
oldal

C) A közteher-bevételek adósainak alakulása

szektor

fejezet

cím/alcím

PIR-törzsszám

Államháztartási
egyedi azonosító

adatközlĘ

adatközlés idĘpontja

év

idĘszak
ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2

ElĘzĘ évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
N
ö
v
e
k
e
d
é
s

C
s
ö
k
k
e
n
é
s

01

ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásainak növekedése

02

Tárgyévi bevételi elĘírás

03

Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkezĘ
növekedés összesen

(02+03)

Növekedések összesen

04
05

(=04)
ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának csökkenése helyesbítés miatt

06

ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának csökkenése tartozás elengedés miatt

07

ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának csökkenése felszámolás, megszĦnés
08
miatt
Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkezĘ
09
(06+07+08)
csökkenés összesen
Tárgyévi befizetés elĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának teljesítésére

10

Tárgyévi befizetés tárgyévi bevételi elĘírás teljesítésére

11

Tárgyévi befizetés tárgyévet követĘ évi bevételi elĘírás teljesítésére

12

Tárgyévi pénzforgalomban jelentkezĘ csökkenés
összesen

13

Csökkenések összesen
Tárgyévi záróállomány

(10+11+12)
(09+13)
(01+05-14)

Közteher-bevétel Adós típusa
3

B

Közteher-bevétel Adós típusa
3

B

Közteher-bevétel Adós típusa
3

B
-

999
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1

Összesen

14
15

Tárgyévi (tárgyidĘszaki) eredményszemléletĦ bevétel

16

Tárgyévi (tárgyidĘszaki) fizetés-esedékességi bevétel

17

13811
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[12/d. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Az államháztartási alrendszerek adósságadatai

A ... alrendszer
bruttó adóssága

A ... alrendszer államháztartási adósságot megtestesítĘ követelései
az elkülönített
a központi
a TB alapokkal
állami
az önkormányzatokköltségvetéssel
kal szemben
szemben
pénzalapokkal
szemben
szemben

Hitel/Kölcsön
rövid lejáratú*
hosszú lejáratú**
Értékpapír
rövid lejáratú*
hosszú lejáratú**
Együtt
* hitel/kölcsön felvételétĘl, illetve az értékpapír kibocsátásától számítva egy évnél nem hosszabb lejárat
** hitel/kölcsön felvételétĘl, illetve az értékpapír kibocsátásától számítva egy évnél hosszabb lejárat
Az államháztartási adósság meghatározását az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény tartalmazza.
Adósság a hitelviszonyon alapuló fizetési kötelezettség
Államháztartási adósság az államháztartás valamely alrendszerének adóssága
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
01-R Ħrlap: MÉRLEG-JELENTÉS 2007.
01-R-A Ħrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)
01-R-B Ħrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
01-R-C Ħrlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása
01. Ħrlap: MÉRLEG-JELENTÉS
Az Ħrlap a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítási költségvetési szervek, az elkülönített állami
pénzalapok, a társadalombiztosítási pénzügyi alapok és a fejezeti kezelésĦ költségvetési elĘirányzatok (beleértve a
fejezeti kezelésĦ elĘirányzatként megtervezett központi beruházásokat és támogatási célprogramokat is), a központi
kezelésĦ (ún. nemzetgazdasági) elĘirányzatok, a vagyonkezelĘ szervezetek, valamint a helyi és helyi kisebbségi
önkormányzati költségvetési szervek (a továbbiakban együtt: az államháztartási szervezetei) kettĘs könyvvezetési
kötelezettsége alapján az eszközök és a források évközi alakulásának áttekintésére szolgál.
A mérlegjelentés minden adatszolgáltatási idĘszakában a tárgyév eleji (január 1-jei) nyitóállományból
kiindulva az adatszolgáltatási idĘszak teljes halmozott forgalmát kell szerepeltetni.
Az Ħrlap három részbĘl áll:
A) Az eszközök és a források alakulása
B) A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
C) A közteher-bevételek adósainak alakulása
Az Ħrlap használatát az államháztartásról szóló 1992. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) végrehajtására
szolgáló, az államháztartás mĦködési rendjérĘl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
XIII. fejezetének 145. §-a írja elĘ.
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
2007.

01-R-A Ħrlap: Mérleg-jelentés (Az eszközök és a források alakulása)
Az Ħrlap elsĘsorban a pénzügyi eszközök és kötelezettségek alakulását részletezi, figyelemmel a negyedéves
nemzeti számlák államháztartási komponenseinek összeállítására vonatkozó hazai és nemzetközi adatszolgáltatási
kötelezettségre. Az Ħrlap az éves könyvviteli mérlegtĘl eltérĘen kiemeli a pénzügyi eszközök és kötelezettségek
államháztartáson belüli elszámolásait és a külfölddel szembeni követeléseket, illetve tartozásokat, ideértve a
devizában vezetett bankszámlákat és a valutapénztárakat is.
Az Ħrlapot a fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok esetében a könyvvezetés kialakult rendjéhez igazodóan kell kitölteni.
Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is önálló könyvvezetést végez,
a jogutód „támogatási célprogram” önálló adatszolgáltató lehet. A fejezetért felelĘs szerv ellenĘrizni tartozik a
fejezeti kezelésĦ elĘirányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét. A központi kezelésĦ elĘirányzatok
(nemzetgazdasági elszámolások, államadóssági elszámolások) eszközeinek és forrásainak teljes körĦségérĘl beleértve az Államadósság KezelĘ Központ Zrt. és más analitikus helyek elszámolásait is – a Magyar Államkincstár
gondoskodik.
Az idĘközi mérlegjelentés összeállítása a számvitelrĘl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) és az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: SzVhr.) által elrendelt könyvvezetés adataiból történik.
Az Ħrlap adatai követik a könyvviteli mérleg sorait, illetve egyes tételeket kiemelten is bemutatnak. A mérlegjelentés kitöltése a negyedéves fĘkönyvi kivonat állományi számlák oszlopainak egyenleg rovat-párjában szereplĘ
adatok alapján, a könyvvezetési és beszámolási kötelezettséget tartalmazó rendelkezésekben elĘírt fĘkönyvi
feladásokra támaszkodva történik. A kitöltést megelĘzĘen a leltározást, a zárlati mĦveleteket nem kell elvégezni.
Az Ħrlap egyes sorai tartalmazzák a fĘkönyvi számlákra történĘ hivatkozásokat.
Az Ħrlap oszlopai az eszközöknek és a forrásoknak a tárgyév elsĘ napján (január 1-jén) és a tárgyidĘszak
végén megállapított állományát, és a tárgyidĘszakban bekövetkezett (halmozott) állományváltozások
összetevĘit, ezen belül a pénzforgalmi és nem pénzforgalmi tranzakciókat, az egyoldalú (partner nélküli)
volumenváltozást eredményezĘ eseményeket, valamint az átértékeléseket (beleértve a piaci értéken alapuló
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terven felüli értékcsökkenést, az értékvesztést, a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását és az
értékhelyesbítéseket) tartalmazzák.
A 412 TĘkeváltozás fĘkönyvi számla bontására vonatkozó elĘírás olyan szerkezetet tartalmaz, amely a
változásokat az ezen Ħrlap 4-7. oszlopainak megfelelĘ tartalom szerint bontja szét.
Az Ħrlap 3. oszlopa: Állomány a tárgyév elején
Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatási tárgyév elsĘ napján (minden adatszolgáltatási idĘszakban a
január 1-jén) kimutatott állománya, melyeknek meg kell egyezniük az elĘzĘ évi éves mérlegbeszámoló adataival, a
megfeleltethetĘség szintjén.
Az Ħrlap 4. oszlopa: Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt
Az Ħrlap 4. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzendĘ pénzforgalmi események hatásaként jelentkezĘ
állományváltozásokat foglalja össze. Tranzakciónak tekintünk egyébként minden olyan gazdasági eseményt, amely
két gazdasági szervezet, illetve egy gazdasági szervezet két különbözĘ rendeltetésĦ (önálló elszámolású) szervezeti
egysége között kölcsönös megállapodás alapján jön létre. A tranzakció fogalmába - a kialakított módszertani
konvenció alapján - beletartozik a közterhek megfizetése is. A hatályos számvitel az államháztartásban döntĘen a
pénzforgalomban jelentkezĘ gazdasági eseményeket rögzíti, de egyre nagyobb jelentĘséggel bírnak azok a
könyvelési tételek is, amelyek a számviteli feljegyzésre kerülĘ gazdasági-pénzügyi eseményeket az üzleti világban
szokásos tartományban értelmezik. Annak érdekében, hogy a tranzakciók mindkét - pénzforgalmi és pénzforgalom
nélküli - csoportja megismerhetĘvé váljék, a mérlegtételek változásaiból a pénzforgalomban jelentkezĘ
eseményeknek betudható hányad a beszámoló pénzforgalmi adataival összeegyeztethetĘ legyen, az Ħrlap a
tranzakciókat két külön oszlopban tünteti fel. A pénzforgalomban jelentkezĘ tranzakciók a 4. oszlopban kapnak
helyet.
Idetartozik ennek megfelelĘen minden olyan gazdasági esemény, amelynek a pénzforgalma a 31-36.
számlacsoportokban jelenik meg.
A könyvvezetési kötelezettségek módosulásával összhangban a követelések és a kötelezettségek állományában,
valamint a raktárral rendelkezĘ államháztartási szervezeteknél a készletek állományában bekövetkezĘ változások
közül a pénzforgalomban is jelentkezĘ forgalmat ebben az oszlopban kell feltüntetni.
Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem értékesítése, eladása során a könyv szerinti
nyilvántartási érték és a tranzakciós pénzforgalmi érték eltér, a 4. oszlopban a tranzakció pénzforgalmi értékét (pl. az
eladási árat), míg a nyilvántartási érték és tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7.
oszlopban kell feltüntetni.
Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az Ħrlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza.
Az Ħrlap 5. oszlopa: Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
Az Ħrlap 5. oszlopa a könyvvezetésben feljegyzendĘ gazdasági események (tranzakciók) következményeként
adódó, pénzforgalomban nem jelentkezĘ események hatásaként jelentkezĘ állományváltozásokat foglalja össze.
Idetartoznak pl. a térítésmentes átadások-átvételek (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
38 Ħrlap 08 és 15 sorának megfelelĘen), a saját kivitelezésben megvalósított és az állományi számlákon
nyilvántartásba vett aktivált eszközök értéke (Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38
Ħrlap 06 sorának megfelelĘen), továbbá az adósság-elengedés, amely a két fél megállapodásán alapul.
Ugyancsak itt kell kimutatni a tárgyi eszközök értékcsökkenését (Immateriális javak és tárgyi eszközök
állományának alakulása 38 Ħrlap 20-21. sorával egyezĘen), amelyet az SzVhr. 30. §-ának elĘírásai alapján
negyedévente kell elszámolni. Az értékcsökkenés (ide nem értve a terven felüli értékcsökkenést) elszámolása a
statisztikai szabványok szerint tranzakciónak minĘsül, mégpedig speciális tranzakciónak, mert noha nincs partner, de
a statisztika különbséget tesz egy adott szervezeti egység két különbözĘ minĘsége (jelen esetben az eszköz
tulajdonosa és a termelést végzĘ) között.
Fontos szempont, hogy amennyiben valamely vagyonelem átadása során a könyv szerinti nyilvántartási érték és a
tranzakciós elszámolási érték eltér, az 5. oszlopban a tranzakció elszámolási árát, míg a nyilvántartási érték és
tranzakciós érték különbözetét (a tartási nyereséget vagy veszteséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni.
A készletek állományának készletfelhasználással kapcsolatos változását, az adósok állományának elĘírással,
bevallással, esetleg számlázással kapcsolatos változását, az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések
állományának számlázással, elĘírással kapcsolatos változását ugyancsak ebben az oszlopban kell elszámolni.
Egyes mérlegtételek speciális elszámolásait az Ħrlap sorainak részletes ismertetése tartalmazza.
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Az Ħrlap 6. oszlopa: Egyéb volumenváltozás
Az Ħrlap 6. oszlopa a szokásos gazdasági események (tranzakciók) közé nem tartozó, az eszközök, készletek,
követelések, kötelezettségek volumenét - általában rendkívüli jelleggel és tranzakciós partner nélküli módon befolyásoló állományváltozásokat foglalja össze. Ilyen volumenváltozások az eszközök gazdasági megjelenése (pl.
talált, fellelt eszközök), eltĦnése a gazdasági ciklusból (selejtezés, megsemmisítés), a katasztrófaveszteségek (fizikai
eltĦnés, megsemmisülés), az ellenérték nélküli kisajátítás (elkobzás), az eszközöket kivételesen érintĘ, váratlan és
nagymértékĦ volumenváltozás (rendkívüli események), a besorolási rendszerek és a besorolások módosulásával
kapcsolatos osztályozásbeli mozgások. Idetartozik még az az adósságleírás is, amely kivételes, egyoldalú intézkedés,
és az adós már nem létezik, azaz nem lehetséges az adós könyveibĘl is a tartozást kivezetni. A behajthatatlan
követelés hitelezési veszteségként való leírását ebben az oszlopban kell elszámolni. Csak az ilyen esetek tartoznak az
egyéb volumenváltozások közé, mert ahol létezik az adós, s így az államháztartásban könyvelt adósság-elengedési, mérséklési esemény tükörképét is könyvelik, tranzakciónak minĘsül és az 5. oszlopba tartozik.
Az Ħrlap 7. oszlopa: Értékelés
Az Ħrlap 7. oszlopa az állományváltozások azon összetevĘit mutatja be, amely változások során az eszközök,
követelések, kötelezettségek egyedileg és volumenben nem változnak, azonban a tárgyidĘszakban lezajló külsĘ
folyamatok hatására értékük megváltozik. Ezek az értékelési, újraértékelési elszámolások alkotják az itt kimutatandó
változásokat.
Az államháztartásba tartozó szervezetek eszközeiket és kötelezettségeiket a könyvvezetésre és beszámolásra
vonatkozó jogszabályok alapján meghatározott idĘközönként, év végén, meghatározott dokumentumokban (pl.
számviteli politika) rögzített módon értékelik, illetve értékváltozást számolnak el (pl. valuta-pénztárak és devizaértékpapírok értékelési különbözete; gazdasági társaságban lévĘ tulajdoni részesedést jelentĘ befektetések vagy
hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok, továbbá a követelések, a készletek értékvesztése, a korábban elszámolt
értékvesztések visszaírása; immateriális javak és tárgyi eszközök piaci érték változása miatti terven felüli
értékcsökkenése, piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítése, a korábban elszámolt terven felüli
értékcsökkenés visszaírása).
A Magyar Államkincstárban a pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozó speciális szabályokat a könyvvezetését
és beszámolási kötelezettségét szabályozó többször módosított 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezései
határozzák meg.
Az Ħrlap 8. oszlopa: Állomány a tárgyidĘszak végén
Az eszközöknek és forrásoknak az adatszolgáltatás tárgyidĘszakának (tárgynegyedévének) utolsó napján
kimutatott állománya, amely számszakilag megegyezik a tárgyév elsĘ napján kimutatott állományban a
tárgyidĘszakban a négy állományváltozási jogcímen (4-7. oszlopban) kimutatott együttes (+/-) változás
eredményeként adódó záróállománnyal (8. oszlop = 3. oszlop +/- 4. oszlop +/- 5. oszlop +/- 6. oszlop +/- 7. oszlop),
illetve az éves mérleg megfelelĘ adataival.
Az Ħrlap egyes sorainak meghatározása a negyedéves fĘkönyvi kivonat állományi számláinak összesítésével
történik, az Ħrlap sorai tartalmazzák a fĘkönyvi számlákra történĘ hivatkozásokat.
Az Ħrlap 01-02. sora: I. Immateriális javak
Az immateriális javak között kell kimutatni a nem anyagi eszközöket, így a vagyonértékĦ jogokat (kivéve az
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékĦ jogokat, a szellemi termékeket és az egyéb immateriális javakat. A
mérlegjelentésben a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték
+/- évközi állományváltozások). Az elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci
érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszerĦ
használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven
felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történĘ értékhelyesbítést, a 7. Értékelés
oszlopban kell szerepeltetni.
Az immateriális javak beszerzésére adott elĘleg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a
7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az immateriális javakra adott elĘlegek kiemelése a 02. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletĦ
adatának elĘállítását szolgálják.
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Az Ħrlap 03-04. sora: II. Tárgyi eszközök
Tárgyi eszközként mutatandó ki a gazdálkodó szerv mĦködését egy éven túl szolgáló földterület, telek, erdĘ,
épület, egyéb építmény, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékĦ jogok, gép, berendezés és felszerelés, jármĦ,
tenyészállatok függetlenül attól, hogy üzembe helyezésük megtörtént vagy sem. A mérleg-jelentésben a bruttó érték
és az értékcsökkenés különbözetét kell feltüntetni (január 1-jei nettó érték +/- évközi állományváltozások). Az
elszámolt lineáris értékcsökkenést az 5. oszlopban kell feltüntetni. A nem a piaci érték változásán alapuló terven
felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás, rendeltetésszerĦ használatra alkalmatlanná válás) a 6.
Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek
visszaírását, továbbá a piaci értékre történĘ értékhelyesbítést, a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
A tárgyi eszközök javak beszerzésére adott elĘleg értékvesztését és a korábban elszámolt értékvesztés visszaírását
a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
A Beruházásra adott elĘlegek kiemelése a 04. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletĦ adatának
elĘállítását szolgálják.
Az Ħrlap 05-08. sora: Tulajdoni részesedést jelentĘ befektetések
Vállalkozásokba tartósan (egy évnél hosszabb idĘre szólóan) jövedelemszerzés céljából befektetett pénzügyi
eszközként kell kimutatni a részesedéseket. Az Ħrlap sorai a vállalkozás jellege alapján részletezik a gazdasági
társaságokban meglévĘ részesedéseket, a 06. sor a nem pénzintézeti tevékenységet végzĘ vállalkozásokban, a 07. sor
a pénzügyi (pénz- és hitelintézeti, biztosítóintézeti, pénzügyi közvetítĘi tevékenységet végzĘ) vállalkozásokban
elhelyezett pénzügyi befektetéseket tartalmazza.
A hatályos számviteli elĘírások szerint a gazdasági társaságokban lévĘ tulajdoni részesedést jelentĘ befektetést a
társasági szerzĘdésben meghatározott alapításkori értéken, illetve vételi áron kell nyilvántartásba venni, és év végén
értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaság piaci megítélése a befektetés nyilvántartási értéke alá csökken.
A számviteli törvény és végrehajtási rendeletei alapján az értékvesztés visszaírására, illetve a tulajdoni részesedést
megtestesítĘ értékpapíroknál a piaci értéken alapuló értékhelyesbítésre is mód van.
A pénzforgalommal kapcsolatos alapítás, tĘkeemelés miatti állománynövekedést, valamint az értékesítés, illetve
tĘkekivonás miatti állománycsökkenést a 4. oszlopban; a természetbeni apporttal kapcsolatos alapítás, tĘkeemelés,
továbbá a kárpótlási jegy cserébĘl származó csökkenést az 5. oszlopban; a felszámolás, végelszámolás miatti
kivezetést a 6. oszlopban; a Szt. 54. §-ában foglaltak szerinti értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását,
továbbá a piaci értékre történĘ értékhelyesbítést a 7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 09-11. sora: Hitelviszonyt megtestesítĘ értékpapírok
Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni az egy évnél hosszabb idĘre szólóan, jövedelemszerzés céljából
birtokolt értékpapírokat. Az értékpapírokból - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció elvégezhetĘsége
érdekében - fel kell tüntetni az Állam által kibocsátott kötvényeket (10. sor) és a helyi önkormányzatok által
kibocsátott kötvényeket (11. sor).
A hatályos számviteli elĘírások szerint az értékpapírokat tényleges beszerzési áron kell nyilvántartásba venni, a
nyilvántartás szerinti értéket viszont év végén csökkenteni kell akkor, ha a mérlegkészítés napját megelĘzĘen
legalább egy éven keresztül a piaci megítélése alacsonyabb, mint a nyilvántartási érték.
Az értékpapírok vásárlása miatti változást a 4. oszlopban, az eladás miatti állományváltozások kapcsán a kapott
ellenértéket szintén a 4. oszlopban, a kapott ellenérték és a nyilvántartási érték különbözetét, a Szt. 54. §-a szerinti
értékvesztést, illetve az értékvesztés visszaírását, valamint a Magyar Államkincstárnál az átértékeléseket a 7.
oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 12-14. sora: Tartósan adott kölcsönök
Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni - az éven túli lejárattal - adott kölcsönöket, továbbá az egyéb
hosszú lejáratú követeléseket (pl. pénzügyi lízingbĘl, halasztott fizetésbĘl eredĘ követeléseket). Az adott
kölcsönökbĘl, illetve hosszú lejáratú követelésekbĘl - az államháztartáson belüli adósságkonszolidáció
elvégezhetĘsége érdekében - fel kell tüntetni az államháztartáson belülre - támogatási célú kölcsön, visszterhes
támogatás formájában - nyújtott kölcsönállományt (13. sor), valamint - a nemzetközi adatszolgáltatások
teljesíthetĘsége érdekében - a külföldre adott kölcsönök állományát (14. sor).
A kölcsönök nyújtása, visszatérülése, illetve egyéb hosszú lejáratú követelések keletkezése, megszĦnése miatti
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban, és az egyoldalú
adósságleírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
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Az Ħrlap 15-16. sora: Hosszú lejáratú bankbetétek
Befektetett pénzügyi eszközként kell - az éven túli - hosszú lejáratú bankbetéteket kimutatni.
A betételhelyezés, illetve betét-visszavonás (visszavezetés) miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban kell
szerepeltetni.
A devizabetétek évközi mozgása során jelentkezĘ árfolyam-veszteséget vagy -nyereséget, valamint az
átértékelését a 7. oszlopban kell kimutatni.
Az Ħrlap 17. sora: Egyéb hosszú lejáratú követelések
Egyéb hosszú lejáratú követelésként kell kimutatni az éven túli részletre, illetve halasztott fizetéssel történĘ
értékesítés miatti követeléseket.
A követelés keletkezését az 5. oszlopban, pénzforgalmi teljesülésüket a 4. oszlopban, az egyoldalú követelésleírást (pl. az adós jogutód nélkül megszĦnt) a 6. oszlopban, az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt
értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell kimutatni.
Az Ħrlap 19-20. sora: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök
és értékhelyesbítésük
Itt kell kimutatni az államháztartás szervezetei tulajdonában lévĘ azon eszközöket, amelyek üzemeltetését,
mĦködtetését, kezelését szerzĘdéses formában más gazdálkodó szervre bízta, illetve koncesszióba adta. Ugyancsak
itt kell kimutatniuk a helyi önkormányzatoknak a kezelésbe vett kincstári vagyon állományát.
Az újabb átadások és a visszavezetések alapján bekövetkezĘ állományváltozásokat az 5. oszlopban kell
szerepeltetni.
A nem a piaci érték változásán alapuló terven felüli értékcsökkenést (pl. megsemmisülés, megrongálódás,
rendeltetésszerĦ használatra alkalmatlanná válás) a 6. Egyéb volumenváltozás oszlopban, míg a piaci érték változása
miatti terven felül értékcsökkenést, illetve ennek visszaírását, továbbá a piaci értékre történĘ értékhelyesbítést a 7.
Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 22-23. sora: Készletek
Itt kell kimutatni a vásárolt és saját termelésĦ új, illetve saját elĘállítású készletek, valamint (a 23. sorban
kiemelve) a követelés fejében átvett eszközök és készletek állományát, illetve annak változását.
A vásárolt készleteket tényleges bekerülési értéken kell kimutatni. A követelés fejében átvett eszközöket - ha
jogszabály, szerzĘdés, megállapodás ettĘl eltérĘen nem rendelkezik - a kiváltott követelés összegével azonos
összegben kell nyilvántartásba venni.
A hatályos számviteli elĘírások alapján az analitikus nyilvántartásban szereplĘ állományok változását kell a
fĘkönyvi számlákra átvezetni, a raktárral rendelkezĘk esetében a pénzforgalommal összefüggĘ változásokat (pl.
beszerzés, értékesítés) az Ħrlap 4. oszlopában, egyébként az 5. oszlopában kimutatni. Az értékvesztést, illetve a
korábban elszámolt értékvesztés visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 24-25. sora: Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból
Az államháztartás szervezetei által teljesített és a vevĘ, igénybe vevĘ által teljesítésként elismert termékértékesítés
vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékeként még nem fizetett követelések állománya az analitikus nyilvántartások
feladásai alapján.
A követelések állományának pénzforgalomban jelentkezĘ változását az Ħrlap 4. oszlopában, a pénzforgalomban
nem jelentkezĘ megállapodáson alapuló változását az Ħrlap 5. oszlopban, míg az esetlegesen elĘforduló egyoldalú
követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az államháztartáson belüli áruszállításból és szolgáltatásokból származó követelések kiemelése a 25. sorban a
konszolidált államháztartási adatok elĘállítását szolgálja.
Az Ħrlap 26. sora: Adósok
Az adósok a közterhek beszedésével, illetve az államháztartás szervezetei mĦködésével, az önkormányzati lakásés helyiséggazdálkodással, bérbeadással kapcsolatosan keletkezĘ, fennálló követelések állománya, az analitikus
nyilvántartások feladásai alapján. Az adósok kimutatott állománya magában foglalja az elĘlegeket (pl.
adóelĘlegeket) és a hátralékokat, hozzászámítva a késedelmi pótlékokat és bírságokat is. Az állomány nem
tartalmazhatja a túlfizetéseket, azokat a kötelezettségek között kell szerepeltetni.
Az adósok állományának pénzforgalomban bekövetkezĘ változását az Ħrlap 4. oszlopában, egyéb változását
(elĘírások, elĘírások módosítása megállapodás alapján) az Ħrlap 5. oszlopában, míg az esetlegesen elĘforduló
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egyoldalú követelés-leírást a 6. oszlopban kell kimutatni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 27-29. sora: Rövid lejáratú kölcsönök
Éven belüli visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott kölcsönök fennálló állománya, amelybĘl ki kell emelni az
államháztartáson belüli szervezetnek (28. sor) támogatási célú kölcsön, visszterhes támogatás formájában, illetve
külföldi szervezetnek (29. sor) nyújtott kölcsönállományt.
A kölcsönök nyújtása, illetve visszatérülése miatti, pénzforgalomban is jelentkezĘ állományváltozásokat a 4.
oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban, az esetlegesen elĘforduló egyoldalú
követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 30-33. sora: Egyéb követelések
A munkavállalókkal, illetve az államháztartás szervezeteinek tevékenységével kapcsolatos, az Ħrlap 24-29. soraiba
nem tartozó, nyilvántartott követelések állománya.
A követelések keletkezése, illetve teljesítése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ állományváltozásokat a 4.
oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban, az esetlegesen elĘforduló egyoldalú
követelés-leírást a 6. oszlopban kell szerepeltetni. Az értékvesztést, illetve a korábban elszámolt értékvesztés
visszaírását a 7. Értékelés oszlopban kell szerepeltetni.
A támogatási program elĘlegének kiemelése a 31. sorban, a nemzetközi támogatási programok miatti követelése
kiemelése a 32. sorban, az Európai Unióval szemben fennálló követelések kiemelése a 33. sorban az uniós
pénzeszközökkel való elszámolást célozza.
Az Ħrlap 35. sora: Egyéb részesedések
A forgatási célú egyéb részesedések értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítésébĘl adódó, tranzakciós
árfolyamon számolt állományváltozásokat az Ħrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték
különbözetét a 7. oszlopban kell kimutatni.
Az Ħrlap 36. sora: Kárpótlási jegyek
Az államháztartás szervezetei által forgatási célból, nem tartós befektetésként birtokolt, illetve jogszabályban
meghatározott esetekben fizetĘeszközként elfogadott kárpótlási jegyek állománya.
A kárpótlási jegyek vásárlásából, illetve értékesítésébĘl adódó, pénzforgalomban jelentkezĘ állományváltozásokat
az Ħrlap 4. oszlopában, a fizetĘeszközként (eszközökért cserébe kapott) birtokba került kárpótlási jegyeket az 5.
oszlopban kell szerepeltetni. A 4-5. oszlopban minden esetben a tranzakciós árfolyamot kell alkalmazni (pl.
értékesítésnél a 4. oszlopban a ténylegesen kapott vételárat, míg a könyv szerinti érték és a ténylegesen elért
árfolyam különbözetét (a realizált árfolyamveszteséget, -nyereséget) a 7. oszlopban kell feltüntetni.
Az Ħrlap 37. sora: Kincstárjegyek
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként
birtokolt kincstárjegyek állománya.
A kincstárjegyek vásárlásából, illetve értékesítésébĘl adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat
az Ħrlap 4. oszlopában kell kimutatni; az átértékeléseket, ideértve a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték
különbözetét is pedig a 7. oszlopban.
Az Ħrlap 38-40. sora: Kötvények
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként
birtokolt kötvények állománya.
Az államháztartáson belüli hitelviszonyok azonosítása érdekében a kötvények állományából ki kell emelni az
Állam által (39. sor) és a helyi önkormányzatok által (40. sor) kibocsátott kötvények állományát.
A kötvények vásárlásából, illetve értékesítésébĘl adódó, tranzakciós értéken elszámolt állományváltozásokat az
Ħrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét, valamint a Magyar
Államkincstárnál az átértékeléseket a 7. oszlopban kell kimutatni.
Az Ħrlap 41. sora: Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítĘ egyéb értékpapírok
Az államháztartás szervezetei által - jogszabály által megengedetten - forgatási célból, nem tartós befektetésként
birtokolt, a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek és kötvények közé nem tartozó egyéb értékpapírok állománya, ideértve
a forgatási célból birtokolt részesedéseket is.
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Az egyéb értékpapírok vásárlásából, illetve értékesítésébĘl adódó, tranzakciós árfolyamon számolt
állományváltozásokat az Ħrlap 4. oszlopában, a tranzakciós árfolyam és a nyilvántartási érték különbözetét a 7.
oszlopban kell kimutatni.
Az Ħrlap 43-44. sora: Pénztárak és betétkönyvek
Az államháztartás szervezeteinek pénztáraiban és betétkönyveiben lévĘ pénzeszközök állománya, amelybĘl a
külföldi pénznemben tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 41. sorban kell szerepeltetni. Az
értékelés év végén a mérlegfordulónapon a választott hitelintézetnél érvényes valuta-, devizavételi és -eladási
árfolyamának átlagán számított forintérték, vagy az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam alapján történik.
A pénzforgalommal kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az Ħrlap 4. oszlopában, az értékelés miatti
különbözetet a 7. oszlopban kell kimutatni.
Az Ħrlap 45-46. sora: Költségvetési bankszámlák
Az államháztartás szervezeteinek bankszámlán kezelt pénzeszközállománya, amelybĘl a külföldi pénznemben
tartott pénzeszközök (forintban kimutatott) állományát a 43. sorban kell szerepeltetni. A pénzforgalommal
kapcsolatos tranzakciók miatti állományváltozást az Ħrlap 4. oszlopában, az értékelés miatti különbözetet a 7.
oszlopban kell kimutatni.
Az Ħrlap 47-48. sora: Elszámolási számlák
Az államháztartás kincstári körbe tartozó szervezetei elszámolási számláinak (elĘirányzat-felhasználási
keretszámlák, célelszámolási és elkülönített számlák) állománya. Az elszámolási számlák állományának változását a
45-46. soroknál leírtak szerint kell kimutatni.
Az Ħrlap 49-51. sora: Idegen pénzeszközök számlák
Az államháztartás szervezeteinek mĦködési körén kívül esĘ, nem a költségvetési elszámolások részét képezĘ, de
általuk kezelt pénzeszközök állománya. Az idegen elszámolási számlák állományának változását az Ħrlap 4.
oszlopában kell kimutatni.
A nemzetközi támogatási programok lebonyolítási- és devizaszámláinak kiemelése a 50. és 51. sorban az uniós
pénzeszközökkel való elszámolást célozza.
Az Ħrlap 53-60. sora: Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre
álló pénzeszközöket idĘlegesen, rendezési kötelezettséggel csökkentik. Ezek egy része a költségvetési mĦködéssel,
más részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. Az aktív pénzügyi elszámolások esetében idĘben
elĘször egy kiadás (vagyis pénzkészlet-csökkenés) jelentkezik, amely késĘbb megtérüléssel (vagyis pénzkészletnövekedéssel) rendezĘdik. Az Ħrlap sorai az éves mérleggel egyezĘen részletezi a költségvetési elszámolási körbe
tartozó függĘ (53. sor), átfutó (54. sor), kiegyenlítĘ (59.) tételeket, valamint a költségvetésen kívüli aktív pénzügyi
elszámolásokat (60. sor).
Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állományának változását az Ħrlap 4. oszlopában kell szerepeltetni.
Amennyiben egy itt elszámolt kiadásból végleges kiadás lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell
elszámolni a költségvetési kiadások növekedését és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások kiadásainak csökkenését
(negatív kiadás).
A költségvetési aktív átfutó elszámolások egyes tételeinek kiemelése a pénzforgalmi adatok
eredményszemléletesítését szolgálja: a személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos elszámolásat (55.
sor), a megelĘlegezett társadalombiztosítási és családi támogatásokat (56. sor) és a szállítóknak adott elĘlegeket (57.
sor) illetĘen.
A nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások kiemelése az 58. sorban az uniós
pénzeszközökkel való elszámolást célozza.
Az Ħrlap 64. sora: D/ Saját tĘke
Az induló tĘke, a tĘkeváltozások és az értékelési tartalék összértéke az eszközök és források egyes oszlopokban
elszámolt változásait is tartalmazza. A D/ Saját tĘke záró állományát a mérlegösszefüggéseknek megfelelĘen
egyeztetni kell.
Az Ħrlap 65. sora: E/ Tartalékok
A tárgyévi, illetve az elĘzĘ évi tartalékelszámolási számlák egyenlege. Az egyes oszlopokba beírandó összeget a
mérlegösszefüggés alapján [költségvetési pénzeszközök + költségvetési aktív pénzügyi elszámolások - (mínusz)
költségvetési passzív pénzügyi elszámolások] kell kiszámítani.
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Az Ħrlap 66. sora: Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Éven túli visszafizetési kötelezettséget képezĘ, a 68-74. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya, amelybĘl
ki kell emelni az államháztartáson belüli szervezettel szemben fennálló, támogatási célú kölcsönök, visszterhes
támogatások igénybevétele miatti tartozást (67. sor).
A hosszú lejáratra kapott kölcsönök keletkezése, illetve megszĦnése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban, az esetleges
egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni.
Az Ħrlap 68-69. sora: Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból
A fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, általában éven túli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott
értékpapírok (alapvetĘen kötvények) fennálló tartozásállománya, év végén csökkentve a tárgyévet követĘ évben
törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között (89. sorban) kell
kimutatni.
A hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, illetve törlesztése miatti tartozásállomány-változásokat a 4. oszlopban,
a következĘ évben esedékes törlesztĘrészletek rövid lejáratú kötelezettségre történĘ átvezetése miatti
állománycsökkenést az 5. oszlopban, és az esetlegesen elĘforduló egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban, valamint a
devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a 7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 70-72. sora: Beruházási és fejlesztési hitelek
A hosszú lejáratú - éven túli - visszafizetési kötelezettséggel felvett beruházási és fejlesztési hitelek fennálló
állománya, év végén csökkentve a tárgyévet követĘ évben törlesztésre esedékes összegekkel, amelyeket az egyéb
rövid lejáratú kötelezettségek között (88. sorban) kell kimutatni.
A hosszú lejáratú hitelek állományából bemutatásra ki kell emelni a nemzetközi fejlesztési szervezetektĘl (71.
sor), illetve a külföldi pénzintézetektĘl (72. sor) felvett fennálló hitelállományt.
A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti állományváltozásokat a 4. oszlopban, a következĘ évben esedékes
törlesztĘrészletek rövid lejáratú kötelezettségre történĘ átvezetése miatti állománycsökkenést és a megállapodáson
alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban, és az esetlegesen elĘforduló egyoldalú adósságleírást a 6. oszlopban,
valamint a devizában fennálló kötelezettségek átértékeléseit a 7. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 73. sora: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Éven túli visszafizetési kötelezettséget képezĘ, a 60-66., illetve 81-82. sorokba nem tartozó kötelezettségek
állománya.
Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megszĦnése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló adósságelengedést az 5. oszlopban, az esetleges
egyoldalú elengedéseket a 6. oszlopban kell feltüntetni.
Az Ħrlap 76. sora: Rövid lejáratú kölcsönök
Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képezĘ, a 79-92. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya,
növelve a hosszú lejáratú kötelezettségek következĘ évet terhelĘ kötelezettségeinek rövid lejáratú kötelezettségre
átvezetett esedékes összegeivel.
A rövid lejáratú kölcsönök keletkezése, illetve megszĦnése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 77-78. sora: Rövid lejáratú hitelek
A rövid lejáratú - éven belüli - visszafizetési kötelezettséggel felvett hitelek fennálló állománya, amelybĘl ki kell
emelni az államháztartáson belüli rövid lejáratú hitelállományt (78. sor).
A hitelek felvétele, illetve törlesztése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ állományváltozásokat a 4. oszlopban, a
megállapodáson alapuló adósság-elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 79-84. sora: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésébĘl származó, általános
forgalmi adót a számviteli elĘírások szerinti esetekben tartalmazó kötelezettséget, megbontva azokat a tárgyévi
költségvetést (81. sor), illetve a tárgyévet követĘ évet terhelĘ kötelezettségekre (83. sor), valamint a jogszabály által
lehetĘvé tett esetekben kibocsátott váltókkal kapcsolatos elszámolásokat.
A szállítókkal szembeni tartozások állományát az analitikus nyilvántartások feladásai alapján kell meghatározni,
az állományváltozások pénzforgalomból adódó változásának adatait a 4. oszlopban, egyéb változásait az 5.
oszlopban kell feltüntetni.
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A beruházási szállítók kiemelése a 82. és 84. sorban a beruházási kiadások eredményszemléletĦ adatának
elĘállítását szolgálják.
Az Ħrlap 85-91. sora: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Éven belüli visszafizetési kötelezettséget képezĘ, 76-84. sorokba nem tartozó kötelezettségek állománya, növelve
a hosszú lejáratú kötelezettségek következĘ évet terhelĘ kötelezettségeinek rövid lejáratú kötelezettségre átvezetett
esedékes összegeivel. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekbĘl ki kell emelni a hosszú lejáratú hitelek, kötvények
következĘ évet terhelĘ törlesztĘrészleteit (88. és 89. sor), az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következĘ évben
esedékes fizetési részleteit (90. sor), a tárgyévet terhelĘ egyéb (76-84. sorokba nem tartozó) rövid lejáratú
kötelezettségeket (85. és 86. sor).
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek keletkezése, illetve megszĦnése miatti, pénzforgalomban jelentkezĘ
állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell szerepeltetni.
Az Ħrlap 92. sora: Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból
Éven belüli visszafizetési kötelezettséggel kibocsátott értékpapírok fennálló tartozásállománya. A rövid lejáratú
értékpapírok kibocsátásából származó kötelezettségek keletkezése, illetve megszĦnése miatti, pénzforgalomban
jelentkezĘ állományváltozásokat a 4. oszlopban, a megállapodáson alapuló elengedést az 5. oszlopban kell
szerepeltetni.
Az Ħrlap 94-99. sora: Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Az államháztartás szervezeteinek pénzeszközeit olyan pénzmozgások is befolyásolják, amelyek a rendelkezésre
álló pénzeszközöket idĘlegesen, rendezési kötelezettséggel növelik. Ezek egy része a költségvetési mĦködéssel, más
részük költségvetésen kívüli elszámolásokkal kapcsolatos. A passzív pénzügyi elszámolások esetében idĘben elĘször
egy bevétel (vagyis pénzkészlet-növekedés) jelentkezik, amely késĘbb visszafizetéssel (vagyis
pénzkészletcsökkenéssel) rendezĘdik. Az Ħrlap sorai az éves mérleggel egyezĘen részletezi a költségvetési
elszámolási körbe tartozó függĘ (94. sor), átfutó (95. sor), kiegyenlítĘ (96.) tételeket, valamint a költségvetésen
kívüli passzív elszámolásokat (97. sor). Önálló soron kell kimutatni a költségvetésen kívüli letéti elszámolásokat (98.
sor), valamint a könyvviteli mérlegben egyébként önálló mérlegsort jelentĘ „Nemzetközi támogatási programok
devizaelszámolása” címén jelentkezĘ ideiglenes bevételeket (99. sor) a végleges elszámolásig.
Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások állományának változását az Ħrlap 4. oszlopában kell szerepeltetni.
Amennyiben egy itt elszámolt bevételbĘl végleges bevétel lesz, ugyanezen az oszlopon belüli átrendezéssel kell
elszámolni a költségvetési bevételek növekedését és az egyéb passzív pénzügyi elszámolások bevételeinek
csökkenését (negatív bevétel).

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
2007.

01-R-B Ħrlap: A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
A negyedéves adatszolgáltatásokat a tárgynegyedévre vonatkozóan a tulajdonos rendelkezésére bocsátott
jelentésekbĘl, évközi beszámolókból kell teljesíteni. Az éves elszámolást a tulajdonolt szervezet közgyĦlése által
elfogadott, auditált mérlegbeszámolója, az éves konszolidált elszámolást a tulajdonolt szervezet konszolidált
mérlegbeszámolója alapján kell összeállítani.
Az Ħrlapon mindig a tárgyév január 1-jei nyitóállományt, a január 1-je és a tárgynegyedév utolsó napja
közötti idĘszak teljes (halmozott) forgalmát, valamint a tárgyidĘszak utolsó napján kimutatott záróállományt
kell szerepeltetni.
Az egyes Ħrlapok fejrovatában csak
- az adatközlĘ szerv megnevezését
- az adatközlĘ szektorát,
- PIR törzsszámát,
- az adatközlés idĘpontját
- az évet (négy számjegyen, pl. 2007) és
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- a vonatkozó idĘszakot (elsĘ negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév 14,
éves elszámolás 15, éves konszolidált elszámolás 16)
kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem kell feltüntetni.
Az Ħrlap oszlopai
Az Ħrlap oszlopai a gazdasági társaságokban való - a befektetett eszközök között kimutatott - részesedéseket
(részvényeket, üzletrészeket) azok jogi szabályozási szintje és a társaságok jövedelemtulajdonosi szektor szerinti
hovatartozása szerint különbözteti meg. A jogi szabályozás alapján megkülönbözetjük azokat a tulajdonrészeket,
amelyeket törvény társaságonként tételesen és a tartós állami tulajdoni részesedés konkrét mértékének feltüntetésével
határoz meg, azoktól a tulajdonrészektĘl, amelyeket a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok - törvényi
felhatalmazás alapján saját elhatározás szerinti mértékben - saját alapítású vagy támogatott gazdasági társaságokban
birtokolnak.
3. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban
Az Ħrlap 3. oszlopában a Magyar Államnak az Állami Privatizációs és VagyonkezelĘ ZártkörĦ
Részvénytársaságban fennálló tulajdonosi részesedését, valamint az állam tulajdonában lévĘ vállalkozói vagyon
értékesítésérĘl szóló 1995. évi XXXIX. törvény 1. számú mellékletében meghatározott gazdasági társaságokban való
részesedéseket kell - a pénz- és hitelintézetek kivételével - feltüntetni. Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló
miniszter tárcájában hivatkozott törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket meghaladó részesedés
van, azt is itt kell szerepeltetni.
4. oszlop: Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban
Az Ħrlap 4. oszlopában a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Bankban fennálló tulajdonosi részesedését,
valamint az állam tulajdonában lévĘ vállalkozói vagyon érétkesítésérĘl szóló 1995. évi XXXIX. törvény 1. számú
mellékletében meghatározott gazdasági társasági részesedések közül a pénz- és hitelintézetekben meglévĘ
részesedéseket kell szerepeltetni. Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter tárcájában hivatkozott
törvény mellékletében meghatározott részesedési mértéket meghaladó részesedés van, azt is itt kell szerepeltetni.
5. oszlop: Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
Az Ħrlap 5. oszlopában az OrszággyĦlés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított gazdasági
társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított társaságokat és a
volt tanácsi alapítású vállalatokban szerzett részesedéseket is.
6. oszlop: Részesedések saját alapítású közhasznú társaságokban
Az Ħrlap 6. oszlopában az OrszággyĦlés, a Kormány, illetve a költségvetési szervek által alapított közhasznú
társaságokban való részesedéseket kell kimutatni, ideértve a helyi önkormányzatok által alapított közhasznú
társaságokat is.
7. oszlop: Részesedések átmeneti idĘre
Az Ħrlap 7. oszlopában azokat a 3-6. oszlopokban nem szereplĘ, egyéb tulajdonrészeket kell kimutatni. Az itt
szerepeltetendĘ részesedések általában résztulajdoni (kisebbségi) hányadot jelentenek és ideiglenesen, átmeneti idĘre
tartózkodnak a részesedés birtoklására jogszabályban felhatalmazott szerv tárcájában. Nem szerepelhetnek itt a
forgatási célból vásárolt értékpapírok és a követelés fejében átvett részesedések, mert azok nem a befektetett
eszközök, hanem a forgóeszközök között szerepelnek a könyvviteli mérlegben.
8. oszlop: Részesedések nemzetközi szervezetekben
Az Ħrlap 8. oszlopában azokat a nemzetközi szervezetekben elsĘsorban pénzügyi szervezetekben, társaságokban
meglévĘ tulajdonrészeket kell kimutatni, amely szervezetekhez Magyarország tĘke-hozzájárulást teljesített.
9. oszlop: Összesen
ÖsszegzĘ oszlop, a részesedések összegzésére szolgál.
10. oszlop: ÖsszesenbĘl részesedés a Budapesti ÉrtéktĘzsdén jegyzett társaságokban
Tájékoztató adatoszlop, amely - eleget téve az EU adatszolgáltatási kötelezettségnek - az államháztartás által
birtokolt, de a tĘzsdei forgalomban jegyzett részvények állományára, azok alakulására kér információt.
Az Ħrlap sorai
01. sor: ElĘzĘ évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Ebben a sorban az elĘzĘ évi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott
összeg - részletezve - szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi.
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02. sor: Alapítás
Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításával kapcsolatos pénzátutalás, amely a tárgyidĘszak
pénzforgalmában megjelent. A természetbeni apportot, azaz fizikai vagyontárgyak átadását nem itt, hanem a 07
sorban kell szerepeltetni.
03. sor: TĘkeemelés
Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglévĘ részesedések növelése a társasági tĘke növelése
révén, a pénzforgalomban jelentkezĘ pénzátutalás eredményeként.
04. sor: Vásárlás készpénzért
Üzletrészek, részvények vásárlása készpénzért, a jogszabályok által lehetĘvé körben.
05. sor: Vásárlás kárpótlási jegy ellenében
Üzletrészek, részvények vásárlása kárpótlási jegy ellenében, a jogszabályok által lehetĘvé tett szervezeti körben.
06. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkezĘ növekedés összesen (02+03+04+05)
ÖsszegzĘ sor, a részesedések a pénzforgalommal együtt járó állományváltozásának kimutatására szolgál.
07. sor: Alapítás eszközök átadásával
Gazdasági társaság, közhasznú társaság alapításához való hozzájárulás természetbeni apport formájában, azaz
tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával. A készpénz átadását nem itt, hanem a 02 sorban
kell szerepeltetni.
08. sor: TĘkeemelés nem pénzügyi eszközök átadásával
Gazdasági társaságokban, közhasznú társaságokban meglévĘ részesedések növelése a társasági alaptĘke növelése
révén, természetbeni hozzájárulás formájában, azaz tárgyi eszközök, immateriális javak, értékpapírok stb. átadásával.
A készpénz átadását nem itt, hanem a 03 sorban kell szerepeltetni.
09. sor: Térítésmentes átvétel
Más szervezettĘl térítésmentesen átvett részesedések, üzletrészek az átadó által közölt értéken, illetve ennek
hiányában piaci értéken.
10. sor:
(szándékosan üresen hagyott sor)
11. sor: Átértékelési különbözet (növekedés)
A tárgyidĘszak végén meglévĘ részvények, üzletrészek (növelĘ, illetve csökkentĘ) értékvesztésének, továbbá a
korábban elszámolt értékvesztés visszaírásának összege.
12. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkezĘ növekedés összesen (07+08+09+10+11)
ÖsszegzĘ sor, a részesedések állományának pénzforgalomban nem jelentkezĘ változásával összefüggĘ változások
kimutatására szolgál.
13. sor: Növekedések összesen (06+12)
ÖsszegzĘ sor, a részesedések állományának összes növekedését mutatja.
14. sor: Értékesítés készpénzért
Részvények, üzletrészek értékesítése készpénz ellenében. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés
során realizált - bevételként elszámolt - árfolyamnyereséget a 31. sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban
kell kimutatni.
(Ha tehát pl. egy 100 könyvi értéken nyilvántartott részesedésértékesítése 120 egységen történt meg, akkor a
realizált 20 egység hozambevétel a 31. sorban jelenik meg, a 14. sorban a kivezetés könyvszerinti, 100 egységen
történik. Ha a 100 egységen nyilvántartott részesedés értékesítése 90 egységért történt, akkor a realizált 10 egység
veszteség a 20 sorban mutatandó ki, a 14. sorban pedig a realizált 90 egység értékesítési bevétel összegében történik
a kivezetés. Így mindkét esetben a 22. sorban a csökkenés összességében 100 egységet mutat.)
15. sor: TĘkekivonás
A gazdasági társaságokba, közhasznú társaságokba befektetett pénztĘke kivonása, a jegyzett tĘke leszállítása
pénzforgalomban jelentkezĘ bevétel formájában.
16. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában jelentkezĘ csökkenés összesen (14+15)
ÖsszegzĘ sor, a pénzforgalomban jelentkezĘ változások csökkentĘ hatásának kimutatására.
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17. sor: Értékesítés kárpótlási jegyért
Részvények, üzletrészek értékesítése kárpótlási jegy ellenében. Itt kell kimutatni az Állami Privatizációs és
VagyonkezelĘ Rt.-nél az által meghirdetett privatizációs akciók során a részesedések kárpótlási jegy ellenében
történĘ átadását. A kivezetés a könyvi értéken történik. Az értékesítés során realizált árfolyamnyereséget a 31.
sorban, a realizált árfolyamveszteséget a 20. sorban kell kimutatni, a készpénzes értékesítés elszámolásának
módjával azonosan.
18. sor: Térítésmentes átadás
Más szervezeteknek térítésmentesen átadott részesedések, üzletrészek az átadónál szereplĘ könyvi értéken.
19. sor: Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés
Részvények, üzletrészek könyvi értékének egyoldalú kivezetése a gazdasági társaság, közhasznú társaság
felszámolása, végelszámolása miatt.
20. sor: Értékesítés realizált árfolyamvesztesége
Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték és a könyvi érték negatív különbsége. A könyvi
érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik.
21. sor: Átértékelési különbözet (csökkenés)
A tárgyidĘszak végén meglévĘ részvények, üzletrészek leértékelése, amennyiben a tulajdonosra elĘírt
könyvvezetési szabályok ezt lehetĘvé teszik.
22. sor: Részesedések tárgyévi pénzforgalmában nem jelentkezĘ csökkenés összesen (17+18+19+20+21)
ÖsszegzĘ sor, a pénzforgalomban nem jelentkezĘ változások csökkentĘ hatásának kimutatására.
23. sor: Csökkenések összesen (16+22)
ÖsszegzĘ sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására.
24. sor: Tárgyévi záró állomány (1+13-23)
Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló könyvviteli mérlegének II/1. Részesedések mérlegsorában kimutatott összeg
szerepel, mely egyben a tárgyévet követĘ évi nyitó állomány összegét képezi.
25. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a nyitó állományban
A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyidĘszak nyitó napján, amelyben az
adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékétĘl és minĘségétĘl.
26. sor: A gazdasági és közhasznú társaságok száma a záró állományban
A gazdasági és közhasznú társaságok összesített darabszáma a tárgyidĘszak záró napján, amelyben az
adatszolgáltató részesedéssel rendelkezik, függetlenül a részesedés mértékétĘl és minĘségétĘl.
27. sor: Tulajdonost megilletĘ osztalék a részesedések elĘzĘ évi záró állománya után
Az elĘzĘ beszámolási idĘszak végén birtokolt részesedések után, a közgyĦlési határozatok alapján a tulajdonost a
tulajdoni részesedés alapján megilletĘ bevétel, függetlenül attól, hogy az bevételként mikor folyik be.
28. sor: Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések elĘzĘ évi záró állománya után
Az elĘzĘ beszámolási idĘszak végén birtokolt részesedések után, a közgyĦlési határozatok alapján a tulajdonost a
tulajdoni részesedés alapján megilletĘ bevétel azon része, amely a tárgyévben folyik be.
29. sor: Tárgyévi egyéb osztalékbevétel
A tárgyévben befolyt osztalékbevételek azon része, amely vagy korábbi évekrĘl elmaradt befizetés teljesítéseként,
vagy a tárgyévben képzĘdĘ feltételezett nyereség alapján osztalékelĘleg formájában realizálódott.
30. sor: Gazdasági és közhasznú társaságok kötelezettségei a tárgyidĘszak végén
Ebben a sorban tájékoztató adatként a gazdasági és közhasznú társaságok (auditált) elĘzĘ évi
mérlegbeszámolójának mérlegében „F) Kötelezettségek” mérlegblokk alatt kimutatott mérlegtételek összegének a
tulajdoni részaránynak megfelelĘen arányosított összegét kell szerepeltetni.
31. sor: Értékesítés realizált árfolyamnyeresége (hozambevétel)
Részvények, üzletrészek értékesítése során a befolyt ellenérték könyvi értéket meghaladó különbözete. A könyvi
érték kivezetése a 14. vagy 15. sorokban történik.
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
2007.

01-R-C Ħrlap: A közteher-bevételek adósainak alakulása
Az Ħrlapot a beszedĘ szervezetek töltik ki a közterhekre (adókra, járulékokra, illetékekre, adójellegĦ bevételekre),
amennyiben megnevezett más szerv gondoskodik a közterhek adósainak nyilvántartásáról, akkor a nyilvántartó
szervezetet az adatszolgáltató. A Magyar Államkincstár fĘkönyvéhez analitikus helyként kapcsolódó beszedĘ és
nyilvántartó szervezetek esetében az analitikus helyek az adatszolgáltatók, ezeknek a szervezeteknek is a megjelölt
határidĘre be kell nyújtaniuk jelentéseket a Pénzügyminisztérium kijelölt szervezetéhez adatfeldolgozás céljából. A
fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok tekintetében az Ħrlapot a könyvvezetés munkamegosztási rendjéhez igazodóan kell
kitölteni. Amennyiben a fejezeti költségvetésbe integrált elkülönített állami pénzalap továbbra is önálló
könyvvezetést végez, úgy a "támogatási célprogram" önálló adatszolgáltató. A fejezetért felelĘs szerv ellenĘrizni
tartozik a fejezeti kezelésĦ elĘirányzatokra vonatkozó adatszolgáltatás teljességét.
Az egyes Ħrlapok fejrovatában csak
- az adatközlĘ szerv megnevezését
- az adatközlĘ szektorát,
- PIR törzsszámát
- az adatközlés idĘpontját
- az évet (négy számjegyen, pl. 2007) és
- a vonatkozó idĘszakot (elsĘ negyedév: 11, második negyedév 12, harmadik negyedév 13, negyedik negyedév 14,
éves elszámolás 15)
kell feltüntetni, a többi azonosító, illetve leíró adatot nem.
A 01 sorban minden adatszolgáltatási idĘszakban a tárgyévi nyitó (január 1-jei) állományt kell feltüntetni.
A negyedéves adatszolgáltatásokat halmozottan, a tárgyidĘszak egészére vonatkozó havi és negyedéves
bevallások, illetve kivetések, valamint a tárgyidĘszakban teljesített félévente esedékes bevallások adataiból kell
teljesíteni. Az éves elszámolást a havi, negyedéves és éves bevallást készítĘk adatait is tartalmazó, az adóévre
vonatkozó, teljes körĦ bevallás-, illetve kivetés-feldolgozás alapján kell összeállítani.
Az Ħrlap oszlopai
Az Ħrlap oszlopaiban a közteher-bevételek adós-állományának alakulását az egyes közteher-nemek szerint, azon
belül az adós típusa, nevezetesen jövedelemtulajdonosi szektora szerint, a bevallás/kivetés gyakorisági rendje. Az
Ħrlap ezért - hasonlóan a költségvetési szakfeladatok kiadásait és bevételeit bemutató 21 és 22 Ħrlapokhoz - nem
rögzített oszlopokkal azonosítja, hanem az egyes közterheket - az elĘforduláshoz igazodóan azonosítja kettĘs
metszetben: a közteher-bevétel és az adós típusának kombinációjával (pl. társasági adó pénzügyi vállalkozásoktól,
egészségbiztosítási járulék helyi önkormányzati költségvetési szervektĘl). Amennyiben a közteher-bevétel
alapnyilvántartásaiból az adósok típusa szerinti összesítések nem állítható elĘ, azokat - a Pénzügyminisztériummal
folytatott külön egyeztetés alapján - becslési eljárással kell meghatározni, illetve - kivételesen - bontás nélkül lehet
szerepeltetni.
Az egyes közterheket öt számjegyes, az adós-típust két számjegyes azonosító-kombináció jelöli a következĘk
szerint:
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Közteher-bevétel
-

Adós típusa
-

Közteher
Csoport
Alcsoport
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Bevallás

Bevallás
rendje

Osztály
A közteher-bevételek osztályai:
1 Jövedelemadók
2 Társadalombiztosítási,
munkaadói és munkavállalói
járulékok
3 Bérhez és foglalkoztatáshoz
kapcsolódó adók
4 Vagyonadók
5 Termékek és szolgáltatások adói
6 Vámok, vámjellegĦ befizetések
7 Egyéb adók, adójellegĦ
bevételek
8 Adók, járulékok, adójellegĦ
bevételek bírság- és pótlékbevételei

A közteher-bevételek adósainak típusai:
11-13 Nem pénzügyi vállalkozások
11 Társas vállalkozások

12

Egyéni vállalkozások

13 Nem társult és egyéb vállalkozások
20 Pénzügyi vállalkozások
31-36 Államháztartás
31 Központi és fejezeti kezelésĦ
elĘirányzatok és központi költségvetési
szervek
32 Helyi önkormányzatok és helyi
önkormányzati költségvetési szervek
33

34
35
36
4
5
6

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és
társadalombiztosítási költségvetési
szervek
Köztestületi költségvetési szervek
Országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési szervek
Elkülönített állami pénzalapok
Háztartások
Non-profit szervezetek
Külföld

A bevallások rendje: a bevallás, kivetés gyakoriságához igazodóan
H: havi bevallás
N: negyedéves bevallás
F: féléves bevallás
A: adóévre vonatkozó éves bevallás
E: eseti bevallás, eseti kivetés
A közteher-bevételek részletes meghatározása:
1 Jövedelemadók
11 Magánszemélyek jövedelemadói
1-100 Személyi jövedelemadó
A magánszemélyek összevonás alá esĘ és elkülönülten adózó jövedelme után fizetendĘ adó.
Elszámolása a pénzforgalomban elsĘsorban adóelĘleg-fizetéssel történik, amely elĘleg megállapítása
során egyes adókedvezmények figyelembe vehetĘk, míg más adómérséklések csak az éves - tárgyévet
követĘen benyújtott - adóbevallásban érvényesíthetĘek. Az éves bevallásban - vagy az azt helyettesítĘ
munkáltatói elszámolásban - a magánszemélyek valamennyi adóévi tevékenységük után megszerzett
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adóköteles jövedelmüket feltüntetik, majd az arra jutó adót - a törvényben rögzített feltételek teljesítése
esetén - adókedvezményekkel mérséklik. Az adóbevallásban szereplĘ adó és az adóév során
megfizetett adóelĘleg különbözetét a bevallás benyújtását megelĘzĘen (befizetés) vagy követĘen
(visszaigénylés) kell rendezni.
Jogszabály:
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1-110 Magánszemélyek különadója
A magánszemély személyi jövedelemadó adóalapjának a járulékfizetés felsĘ határát meghaladó része
mint különadó-alap, illetve az egyéni vállalkozói tevékenységet is végzĘ magánszemély esetén a kapott
támogatás nélkül számított vállalkozói bevételek összegébĘl a vállalkozói költségeket meghaladó rész,
átalányadózás esetén az átalányadó-alap után fizetendĘ adó.
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

12 Társas vállalkozások jövedelemadói
1-210 Társasági adó (pénzintézetek kivételével)
A vállalatok, a pénzügyi és nem-pénzügyi vállalkozások, a társaságok, a kvázitársaságok, a társulatok,
az alapítványok, a társadalmi szervezetek, az egyházak, a közhasznú társaságok, a kockázati
tĘkealapok jövedelme (adózás elĘtti eredménye) után fizetendĘ adó.
Jogszabály:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
1-230 Osztalékadó
A vállalatok, a pénzügyi és nem-pénzügyi vállalkozások, a társaságok, a kvázitársaságok, a társulatok,
az alapítványok, a társadalmi szervezetek, az egyházak, a közhasznú társaságok, a kockázati
tĘkealapok által kapott (realizált) osztalék után fizetendĘ adó.
Jogszabály:
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
1-250 Társas vállalkozások különadója
A társas vállalkozás adózás elĘtti eredményét korrigáló tételekkel számított különadó-alap után
fizetendĘ adó.
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
1-260 Hitelintézetek járadéka
A hitelintézetnek az állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten
érintett hitelállománya alapján kamat és kamatjellegĦ bevétel címén befolyt összeg után fizetendĘ
járadék.
Jogszabály:
2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról
13 Egyéb jövedelmi adók
(Ez idĘ szerint nincs ide tartozó hatályos adónem.)

2 Társadalombiztosítási, munkaadói és munkavállalói járulékok
21 Munkavállalókat terhelĘ járulékok
211 Munkavállalói társadalombiztosítási járulékok
2-111 Munkavállalói járulék
A munkavállalókat terhelĘ, a kötelezĘ munkaerĘpiaci biztosítási rendszerben a munkanélküliellátásokra való jogosultságot keletkeztetĘ és fenntartó járulékbefizetés.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról
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2-112 Munkavállalói egészségbiztosítási járulék
A munkavállalókat terhelĘ, a kötelezĘ egészségbiztosítási rendszerben az egészségbiztosítási rendszer
keretében biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultságot keletkeztetĘ és fenntartó
járulékbefizetés.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
2-113 Munkavállalói nyugdíjjárulék
A munkavállalókat terhelĘ, a kötelezĘ nyugdíjbiztosítási rendszerben a nyugdíjakra való jogosultságot
keletkeztetĘ és fenntartó járulékbefizetés.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
22 Munkáltatókat terhelĘ járulékok
221 Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok
2-211 Munkáltatói egészségbiztosítási járulék
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelĘ, az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett bérek
és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelezĘ társadalombiztosítási (nyugdíj- és
egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
2-212 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelĘ, az általuk foglalkoztatott munkavállalóknak kifizetett bérek
és más kereseti elemek után számított járulékok a kötelezĘ társadalombiztosítási (nyugdíj- és
egészségbiztosítási) jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
222 Munkaadói járulék
2-220 Munkaadói járulék
Foglalkoztatói, munkáltatói munkaerĘpiaci járulékbefizetések azon gazdasági szervezetektĘl, amelyek
nem társas és nem egyéni vállalkozások.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról
223 Táppénz-hozzájárulás
2-230 Táppénz-hozzájárulás
A foglalkoztatók által a biztosított betegsége miatti keresĘképtelensége, valamint a kórházi (klinikai)
ápolása idĘtartamára folyósított táppénz törvényben meghatározott hányadának hozzájárulás címén
megfizetett összege.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
23 Egyéb járulékok
231 Egyéb járulékok (biztosítottak befizetései)
2-311 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett járulékai
Önfoglalkoztatást megvalósító egyéni vállalkozások által teljesített befizetések társadalombiztosítási
jogviszony keletkeztetésére és fenntartására.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
2-312 Megállapodás alapján fizetĘk járulékai
Egyéni megállapodás alapján teljesített befizetések meghatározott ellátásokat nyújtó
társadalombiztosítási jogviszony keletkeztetésére és fenntartására.
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Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
2-313 Egyén által fizetett egészségbiztosítási járulék
A kötelezĘ társadalombiztosítási ellátásokra - törvény alapján - biztosítottnak nem minĘsülĘ, személyi
igazolvánnyal rendelkezĘ személyek által befizetett összeg meghatározott egészségügyi szolgáltatások
fedezetére.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
2-314 Baleseti járulék
A társas vállalkozás a kiegészítĘ tevékenységet végzĘ társas vállalkozó után, valamint a kiegészítĘ
tevékenységet folytatónak minĘsülĘ egyéni vállalkozó által a baleseti társadalombiztosítási ellátások
fedezetére fizetett összeg.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
232 Egyéb járulékok (biztosítottak helyetti befizetések)
2-321 Munkanélküli ellátások járulékai
A munkanélküli ellátások államháztartási szektorba tartozó folyósítói által teljesített befizetések a
kötelezĘen elĘírt biztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása érdekében a biztosítási jogviszony
keretében igénybe vehetĘ pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
2-322 Központi költségvetés által fizetett járulékok
A központi költségvetés által átvállalt járulékfizetés a társadalombiztosítási jogviszonnyal nem
rendelkezĘ állampolgárok javára, a társadalombiztosítási jogviszony keretében igénybe vehetĘ
pénzbeli és nem pénzbeli ellátások finanszírozására.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl. A Magyar Köztársaság éves költségvetésében az egészségügyi
feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás jogcímén meghatározott összeg.
2-323 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások után fizetett járulék
A gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj és a gyermeknevelési támogatás címén, az
államháztartás szervezetei által kifizetett ellátások utáni nyugdíjbiztosítási járulék megfizetése a
folyósító által.
Jogszabály:
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérĘl
2-325 Fegyveres testületek kedvezményes nyugellátási kiadásaihoz fizetett hozzájárulás
A fegyveres testületek hivatásos állományú tagjainak a korhatár elérése elĘtt igénybe vett szolgálati
nyugellátások, valamint az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követĘen folyósított, járulékfizetéssel
ellentételezett nyugdíjkedvezmények fedezetére átadott összeg.
Jogszabály:
A Magyar Köztársaság költségvetésében a Honvédelmi Minisztérium fejezetben a hivatásos
állományúak nyugdíjrendszeréhez való hozzájárulás jogcímen elĘirányzott összeg.
2-326 Egyéb járulékok
Alkalmi munkavállalókat foglalkoztatók által, a járulékok egyszerĦsített módon történĘ megfizetése a
nyugdíj és egészségügyi ellátások fedezetére.
Jogszabály:
1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történĘ foglalkoztatásról és az ahhoz
kapcsolódó közterhek egyszerĦsített befizetésérĘl
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3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
3-100 Szakképzési hozzájárulás
Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetendĘ szakképzési hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti
elemek arányában a szakképzés munkaadókra háruló terheinek megosztása érdekében.
Jogszabály
2001. évi LI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról
3-200 Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás
Munkaadók, önfoglalkoztatók által fizetendĘ rehabilitációs hozzájárulás a kifizetett bérek, kereseti
elemek arányában a megváltozott munkaképességĦek foglalkoztatása érdekében a munkaadókra háruló
terheinek megosztása céljából.
Jogszabály:
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elĘsegítésérĘl és a munkanélküliek ellátásáról
3-300 Kommunális adó foglalkoztatottak után
Munkaadók által fizetendĘ, a foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma után
fizetendĘ adó.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
3-400 Egészségügyi hozzájárulás
A foglalkoztatókat, munkáltatókat terhelĘ, az általuk foglalkoztatott munkavállalók után fizetett tételes
vagy %-os hozzájárulás a kötelezĘ egészségbiztosítási jogviszony keletkeztetése és fenntartása
érdekében.
Jogszabály:
1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
3-500 Egyéb bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
(Ez idĘ szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.)
4 Vagyonadók
4-100 Építményadó
Rendszeres vagyoni típusú adó a lakás, nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény)
tulajdonlása után. Az építményadó alapja az építmény hasznos alapterülete, illetve korrigált forgalmi
értéke.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-200 Idegenforgalmi adó épület után
Rendszeres vagyoni típusú adó üdülésre, pihenésre alkalmas épület tulajdonlása után. Az épület után
fizetendĘ idegenforgalmi adó alapja az építmény hasznos alapterülete. Nem tartozik ide a
magánszemélyt terhelĘ idegenforgalmi adó, amely az eltöltött vendégéjszaka után teljesítendĘ.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-300 Magánszemélyek kommunális adója
Rendszeres vagyoni típusú adó építmény, illetve telek magánszemély általi tulajdonlása, illetve nem
magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-400 Telekadó
Rendszeres vagyoni típusú adó beépítetlen belterületi földrészlet (telek) tulajdonlása után. A telekadó
alapja a telek területe, illetve a telek korrigált forgalmi értéke.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
4-500 Öröklési illeték
Örökösödést terhelĘ közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
4-600 Ajándékozási illeték
Ajándékozást terhelĘ közteher, amelyet illeték formájában rónak le, és pénzben fizetnek meg.
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Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
4-700 Visszterhes ingatlan-vagyonszerzés illetéke
Ingatlan tulajdonjogának visszterhes vagy egyéb módon történĘ megszerzésével kapcsolatos közteher,
ide nem értve az öröklést, ajándékozást terhelĘ illetékeket.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
4-800 GépjármĦszerzés illetéke
GépjármĦ tulajdonjogának szerzésével kapcsolatos közteher.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
5 Termékek és szolgáltatások adói
51 Értékesítési és forgalmi adók
5-110 Általános forgalmi adó
A belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, illetve lízing, átadás, szállítás teljesített
ellenértéke után, valamint termékimport vámértéke után megállapított forgalmi adó.
Jogszabály:
1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról
5-120 IparĦzési adó
Vállalkozót az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenysége után, annak nettó
árbevétele alapján teljesítendĘ értékesítési adó.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
5-130 Innovációs járulék
A számviteli törvény hatálya alá tartozó cégek és mikrovállalkozások kötelezettek az új adó fizetésére.
A járulék alapja azonos az iparĦzési adóéval.
Jogszabály:
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
5-140 EgyszerĦsített vállalkozói adó
Az adminisztráció egyszerĦsítése és az adóterhek mérséklése érdekében meghatározott bevételi határ
alatti vállalkozások számára egyszerĦsített adóztatási forma alkalmazását teszi lehetĘvé. Az eva
kiváltja egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói szja-t, és a vállalkozói osztalékalap után fizetendĘ
szja-t, a cégautóadót és az áfát; a társas vállalkozások esetében a társasági adót, az osztalék utáni szja-t,
a cégautóadót és az áfát. Az eva alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, módosítva néhány
korrekciós tétellel.
Jogszabály:
2002. évi XLIII. törvény az egyszerĦsített vállalkozói adóról
52 Fogyasztási adók
5-210 Termékek és szolgáltatások fogyasztási adója
Meghatározott termékek és szolgáltatások belföldi elĘállítása és importálása után megállapított adó, a
termék, fogyasztási és általános forgalmi adót nem tartalmazó forgalmi, illetve ellenérték, továbbá
import esetén a vámérték mint adóalap után.
Jogszabály:
1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésrĘl
5-220 Jövedéki adók
Jövedéki termékek belföldi elĘállítása és importálása után mennyiség, mennyiségi, illetĘleg minĘségi
egység alapján megállapított közteher. Jövedéki terméknek minĘsülnek (ez idĘ szerint): az ásványolaj,
az alkoholtermék, a sör, a pezsgĘ, a köztes alkoholtermék, a dohánygyártmány.
Jogszabály:
1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
5-230 Regisztrációs adó
A személygépkocsik fogyasztási adóját felváltó új adó. Mértéke az Ħrtartalomtól és a
környezetvédelmi besorolástól függ. Az adót az autó forgalomba helyezésekor kell megfizetni.
Jogszabály:
2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
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5-240 Energiaadó
Az energiagazdálkodás és a környezetvédelem céljainak figyelembevételével, az externális környezeti
károk energiaárakba történĘ beépítése, az energiatakarékossági szempontok érvényre juttatása,
valamint a villamos energia és a földgáz e szempontokat érvényre juttató adóztatása a felhasznált
mennyiség alapján.
Jogszabály:
2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról
53 Pénzügyi monopóliumok nyeresége
5-310 Kereskedelmi és játékadó
A kormányzati szektor javára átadott nyereség a pénzügyi monopóliumot gyakorló nem-pénzügyi
vállalkozások meghatározott körbe tartozó termék- és szolgáltatásértékesítésbĘl származóan.
Jogszabály:
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezésérĘl
54 Egyéb termék- és szolgáltatási adók
541 Egyes szolgáltatások adói
(Ez idĘ szerint nincs ide sorolandó közteherbevétel.)
542 Áruk használatának, szolgáltatások engedélyezésének adói
5-421 megszĦnt
543 GépjármĦadók
5-431 Belföldi gépjármĦvek adója
Belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjármĦvek után a tulajdonos, illetve az
üzemeltetĘ által fizetendĘ adó.
Jogszabály:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjármĦ adóról
5-432 Külföldi gépjármĦvek adója
A Magyar Köztársaság területén közlekedĘ, külföldön nyilvántartott gépjármĦvek után az üzemben
tartó által fizetendĘ adó.
Jogszabály:
1991. évi LXXXII. törvény a gépjármĦadóról
5-433 GépjármĦ túlsúlydíj
A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjármĦvek
Jogszabály:
544 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
5-442 Környezetvédelmi termékdíjak
A belföldi termelĘ, illetve termeltetĘ által belföldön értékesített vagy felhasznált, illetve az importĘr
által behozott egyes termékek árában megfizetendĘ környezetvédelmi célú hozzájárulás.
Jogszabály:
1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról
5-443 Kulturális járulék
Meghatározott kulturális és szórakoztatóipari termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem
tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után befizetendĘ kötelezettség.
Jogszabály:
1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról
5-444 Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)
Magánszemélyt terhelĘ nem állandó lakóhelyen eltöltött vendégéjszaka után. Mértéke személyenként
és vendégéjszakánként 300 Ft, illetve a szállásdíj 4%-a.
Jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
5-445 Turisztikai hozzájárulás
Kereskedelmi szálláshelyek - fizetĘvendéglátás kivételével -, vendéglátóhelyek, turisztikai
szolgáltatások nettó árbevétele után, utazásszervezési és -közvetítĘi tevékenység árrése után fizetendĘ
közteher.
Jogszabály:
1995. évi CXXI. törvény a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésérĘl
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5-446 BérfĘzési szeszadó
Természetes személy által bérfĘzetett pálinka, borpárlat után fizetendĘ szolgáltatási adó.
Jogszabály:
1993. évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenĘrzésrĘl, valamint a bérfĘzési szeszadóról
1997. évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
5-447 Felügyeleti szolgáltatások díja
Az egyes ágazatok felügyeleti tevékenységének ellátásáért fizetett, közgazdasági tartamát tekintve
„szolgáltatási díj” helyett adójellegĦ bevétel, miután a fizetési kötelezettség alapja nem hozható
összefüggésbe a felügyelet által a befizetĘ számára teljesített felügyeleti tevékenységgel és annak
költségeivel.
Jogszabály:
1991. évi XXXIV. tv. a szerencsejáték szervezésérĘl (bevétel kedvezményezettje: Szerencsejáték
Felügyelet) 2001. évi CXX. tv. a tĘkepiacról (bevétel kedvezményezettje: Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete)
1996. évi CXII. tv. a hitelintézetekrĘl és pénzügyi vállalkozásokról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
1993. évi XCVI. tv. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
1996. évi XLVIII. tv. a közraktározásról (bevétel kedvezményezettje: Ipari, Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Minisztérium és a jogutód Gazdasági Minisztérium)
1996. évi CXVI. tv. az atomenergiáról (bevétel kedvezményezettje: Országos Atomenergia Hivatal)
2001. évi XL. tv. a hírközlésrĘl (bevétel kedvezményezettje: Hírközlési FĘfelügyelet)
19/2002. (XI. 5.) GKM-PM együttes rendelet a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjairól
és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól (bevétel kedvezményezettje: Magyar Energia Hivatal)
12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott
államigazgatási eljárásokért fizetendĘ igazgatási szolgáltatási díjakról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
12/2002. (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott
államigazgatási eljárásokért fizetendĘ igazgatási szolgáltatási díjakról (bevétel kedvezményezettje:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete)
48/1996. (XII. 29.) PM r. a biztosítási felügyeleti díjak mértékérĘl
5-448 Tenyésztési hozzájárulás
Meghatározott mezĘgazdasági termékek értékesítésének nettó árbevétele és a lóverseny-totalizatĘr
tevékenység forgalma után fizetendĘ hozzájárulás.
Jogszabály:
1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésrĘl
2004. évi költségvetési törvény 15. számú melléklete
5-449 Vadvédelmi hozzájárulás
A hasznosított vadállomány mennyisége után fizetendĘ hozzájárulás.
Jogszabály:
1996. évi LV. törvény a vad védelmérĘl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
5-450 ErdĘfenntartási járulék
A kitermelt bruttó fatérfogat mennyisége után a véghasználatok, valamint a növendékfokozó
gyérítések után fizetendĘ járulék.
Jogszabály:
1996. évi LIV. törvény az erdĘrĘl és az erdĘ védelmérĘl
5-451 Földvédelmi járulék
A termĘföld más irányú hasznosítása esetén egyszeri befizetési kötelezettség.
Jogszabály:
1994. évi LV. törvény a termĘföldrĘl
5-452 Halászatfejlesztési hozzájárulás
Az állam által átengedett halászati jogért fizetendĘ hozzájárulás a vízterület halászati értéke után.
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Jogszabály:
1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelettel
5-453 Állatvédelmi hozzájárulás
Jogszabály:
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérĘl és kíméletérĘl (és külön törvény)
5-454 Környezetterhelési díj
A környezetbe történĘ anyag- és energia-kibocsátás csökkentésének elĘsegítése, a környezet és
természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazása, valamint az állam és a
környezethasználók közötti arányos teherviselés.
Jogszabály:
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
6 Vámok és vámjellegĦ befizetések
61 Vámbefizetések
6-110 Vámok
A vámhatáron át lebonyolódó áruforgalmat vámtarifa alapján terhelĘ közterhek.
Jogszabály:
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról és a vámigazgatásról
6-120 Vámbiztosíték
A vámteher megfizetésének biztosítása érdekében a vámáru szállítója vagy tulajdonosa által fizetendĘ
közteher.
Jogszabály:
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról és a vámigazgatásról
6-120 Vámpótlék
A vámhatáron át lebonyolódó áruforgalmat terhelĘ, a vámtarifa keretei között megállapított általános
és ideiglenes vámpótlék formájában fizetendĘ közteher.
Jogszabály:
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról és a vámigazgatásról
62 Egyéb import díjak
6-210 Statisztikai és importengedély-illeték
A vámhatáron át lebonyolódó áruforgalmat terhelĘ vámkezelési díj és statisztikai és import engedély
illetékfizetési kötelezettség.
Jogszabály:
1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról és a vámigazgatásról
7 Egyéb adók, adójellegĦ bevételek
71 Egyéb adók
7-110 Bélyegilleték
Az államigazgatási és bírósági eljárásért fizetendĘ eljárási illetékek, igazgatási és bírósági szolgáltatási
díjak, amennyiben azok lerovása illetékbélyeg formájában történik.
Jogszabály:
1990. évi XCIII. törvény az illetékekrĘl
72 Egyéb adójellegĦ bevételek
7-210 Környezethasználati díjak
A természeti környezet igénybevételét, használatát terhelĘ adójellegĦ befizetések.
Jogszabály:
7-220 Nukleáris hozzájárulás
A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges
elhelyezésének, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) költségeihez való
hozzájárulás az engedélyesek által. A hozzájárulás mértékét az éves költségvetési törvény állapítja
meg.
Jogszabály:
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
7-230 Egyéb adójellegĦ bevételek
(Ez idĘ szerint nincs ebbe a csoportba tartozó adónem.)
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8 Adók, járulékok, adójellegĦ bevételek bírság- és pótlék-bevételei
8-100 Adó- és járulékbírság, késedelmi pótlék, önellenĘrzési pótlék
Idetartozik minden olyan késedelmi pótlék, kamat és bírság befizetése is, amely adónemekre nem
különíthetĘ el. (Az egyes szakhatóságok által kiszabott (pl. környezetvédelmi, mĦemlékvédelmi)
bírságok nem adójellegĦ bevételnek minĘsülnek, ezért nem itt szerepelnek.
Jogszabály:
1990. évi XCI. törvény az adózás rendjérĘl
Az adóstípusok részletes meghatározása:
Az adóstípusok meghatározásánál a gazdasági szervezeteknek a gazdálkodási forma szerinti osztályozására
alkalmazott, az egységes statisztikai számjel elemeirĘl és nómenklatúráról szóló - többször módosított - 9027/1993.
(SK 13.) KSH közlemény 1. számú mellékletében (a továbbiakban: KSH gazdasági szervezeti nómenklatúra)
meghatározott kategóriákra hivatkozunk.
11-13 Nem pénzügyi vállalkozások
11 Társas vállalkozások
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában az „1 Jogi személyiségĦ vállalkozások”, valamint a „2
Jogi személyiség nélküli vállalkozások” azon csoportjai a „23 Egyéni vállalkozások” csoport
kivételével, amelyek nem pénzintézeti, hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek.
12 Egyéni vállalkozások
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a „23 Egyéni vállalkozások” csoportja.
13 Nem társult és egyéb vállalkozások
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a „7 Vállalat, megszĦnĘ gazdálkodási forma”
csoportja.
20 Pénzügyi vállalkozások
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában az „1 Jogi személyiségĦ vállalkozások” azon
csoportjai, amelyek pénzintézeti, hitelintézeti, biztosítóintézeti tevékenységet végeznek.
31-34 Államháztartás
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúráját alapul véve („Költségvetési szerv (3)”, az
államháztartásba tartozó elĘirányzatokkal és pénzügyi alapokkal kibĘvítve a következĘ csoportok:
31 Központi és fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok és központi költségvetési szervek
32 Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és helyi és helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek
33 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és társadalombiztosítási költségvetési szervek
34 Köztestületi költségvetési szervek
35 Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek
36 Elkülönített állami pénzalapok
4 Háztartások
A magánszemélyek.
5 Nonprofit szervezetek
A KSH gazdasági szervezeti nómenklatúrájában a „Nonprofit szervezet (5, 6, 8)” csoportjai.
Az Ħrlap sorai
01. sor: ElĘzĘ évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)
Ebben a sorban az elĘzĘ évi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorából a közteher-bevételek címén
kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévi nyitó állomány összegét képezi. A Mérleg B/II/1 Adósok
mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel kapcsolatosak, ezért a 01 sorban
kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenlĘ a Mérleg B/II/l Adósok mérlegsorban kimutatott összeggel.
02. sor: ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásainak növekedése
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált pótlólagos bevételi elĘírásokat - ideértve az adóés járulékalanyok és a beszedĘ szervezetek helyesbítéseit egyaránt -, amelyek a tárgyévet megelĘzĘ év(ek) gazdasági
tevékenységével kapcsolatosak.
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03. sor: Tárgyévi bevételi elĘírás
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben, illetve a közterhek tárgyévi elszámolásához kapcsolódó
bevallások beadásának idĘpontjáig regisztrált tárgyévi bevételi elĘírásokat, azaz a tárgyévi gazdasági tevékenységgel
kapcsolatos adó-, járulék- és egyéb befizetési kötelezettségeket a bevallások, illetve kivetések alapján, ideértve a
bevallások helyesbítését és a beszedĘ szervezet által megállapított tartozások helyesbítését egyaránt. A tárgyévi
bevételi elĘírás tehát nem azonos a közteher-bevétel költségvetési elĘirányzatával, mely utóbbi pénzforgalmi
szemléletĦ bevétel és a költségvetés(ek) számára ténylegesen realizálható és elkölthetĘ jövedelmet képez, még ha
kalkulálása bevételi prognózison is alapul.
04. sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkezĘ növekedés összesen (02+03)
ÖsszegzĘ sor, az adósok állományának a bevételi elĘírások változásával összefüggĘ változások kimutatására
szolgál.
05. sor: Növekedések összesen (02+03=04)
ÖsszegzĘ sor, az adósok állományának növekedését mutatja.
06. sor: ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának csökkenése helyesbítés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az elĘzĘ év(ek) gazdasági tevékenységével
kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyek a bevallások tartozást-csökkentĘ helyesbítése vagy a beszedĘ
szervezet által megállapított helyesbítése miatt következett be.
07. sor: ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának csökkenése tartozás elengedés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az elĘzĘ év(ek) gazdasági tevékenységével
kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszedĘ szervezet határozata követelés elengedés formájában
elengedett, s ezáltal az adós is kivezetheti a nyilvántartásaiból.
08. sor: ElĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának csökkenése felszámolás, megszĦnés miatt
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévben regisztrált, de az elĘzĘ év(ek) gazdasági tevékenységével
kapcsolatos követelés-csökkenéseket, amelyeket a beszedĘ szervezet egyoldalúan kényszerül kivezetni a
nyilvántartásaiból, miután a korábbi adóst felszámolták vagy megszüntették.
09. sor: Tárgyévi pénzforgalomban nem jelentkezĘ csökkenés összesen (06+07+08)
ÖsszegzĘ sor, a pénzforgalomban nem jelentkezĘ változások csökkentĘ hatásának kimutatására.
10. sor: Tárgyévi befizetés elĘzĘ év(ek) bevételi elĘírásának teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkezĘ befizetéseket, amelyeket az
adósok az elĘzĘ év(ek) gazdasági tevékenységével kapcsolatos kötelezettségek miatt fennálló hátralékaik
teljesítésére fizettek be.
11. sor: Tárgyévi befizetés tárgyévi bevételi elĘírás teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkezĘ befizetéseket, amelyeket az
adósok a tárgyi gazdasági tevékenységével kapcsolatos befizetési kötelezettségeik teljesítésére fizetnek be, ideértve a
törvényben megállapított elĘlegeket is.
12. sor: Tárgyévi befizetés tárgyévet követĘ évi bevételi elĘírás teljesítésére
Ebben a sorban kell szerepeltetni azokat a tárgyévi pénzforgalomban jelentkezĘ befizetéseket, amelyeket az
adósok a tárgyévet követĘ évi befizetési kötelezettségeivel kapcsolatban elĘlegként fizettek be.
13. sor: Tárgyévi pénzforgalomban jelentkezĘ csökkenés összesen (10+11+12)
ÖsszegzĘ sor, a pénzforgalomban jelentkezĘ változások csökkentĘ hatásának kimutatására.
14. sor: Csökkenések összesen (09+13)
ÖsszegzĘ sor, az adósok állományában bekövetkezett csökkenés kimutatására.
15. sor: Tárgyévi (tárgyidĘszaki) záróállomány (01+05-14)
Ebben a sorban a tárgyévi beszámoló Mérlegének B/II/1 Adósok mérlegsorában a közteher-bevételekkel
kapcsolatban kimutatott összeg szerepel, mely egyben a tárgyévet követĘ évi nyitó állomány összegét képezi. A
Mérleg B/II/1 Adósok mérlegsorában más követelések is szerepelhetnek, nemcsak a közteher-bevételekkel
kapcsolatosak, ezért a 15 sorban kimutatott összeg kisebb vagy legfeljebb egyenlĘ a Mérleg B/II/1 Adósok
mérlegsorban kimutatott összeggel.
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16. sor: Tárgyévi (tárgyidĘszaki) eredményszemléletĦ bevétel
Ebben a sorban a tárgyévi, illetve évközi adatszolgáltatás esetén a tárgyidĘszaki gazdasági-pénzügyi
tevékenységek, illetve események után keletkezĘ, az államháztartást megilletĘ, ténylegesen is beszedhetĘ közteherbevétel összegét kell szerepeltetni. Ezt úgy kell meghatározni, hogy a tárgyévre, tárgyidĘszakra vonatkozó
bevallások, kivetések (ügyletek) szerinti közteher-befizetési kötelezettséget mérsékelni kell azzal az összeggel,
amely a tárgyidĘszakban jogutód nélkül megszĦnt vagy felszámolt szervezetek tárgyévre, tárgyidĘszakra elĘírt
befizetési kötelezettségébĘl nem fizetettek meg (és vélelmezhetĘ, hogy sohasem fognak már megfizetni.)
Az eredményszemléletĦ számbavételhez az adó-, járulék- és adójellegĦ bevételeket abban az idĘszakban kell
számba venni, amikor a fizetési kötelezettséget keletkeztetĘ tevékenység, a tranzakció vagy más esemény
ténylegesen megtörténik. Annak érdekében azonban, hogy az eredményszemléletĦ bevétel az államháztartás
számára ténylegesen is realizálható, és mindössze csak idĘbeni eltolódással megszerezhetĘ jövedelemként
legyen számba vehetĘ, a bevallott, kivetett adókötelezettségeket korrigálni kell a megszĦnés, felszámolás miatt
várhatóan soha nem realizálódó adók összegével.
A 16. sorban szereplĘ tájékoztató adat az államháztartásra vonatkozó hazai és nemzetközi statisztikai
adatszolgáltatások teljesítését segítik elĘ. A makrogazdasági statisztikai számításokban, a kormányzati szektor
hiányának és adósságának EU-kritériumok szerinti meghatározásában az adó- és járulékbevételeket ún.
eredményszemléletben kell meghatározni. A nemzeti számlák módszertanában erre a következĘ leírások
szerepelnek.
A nemzeti számlákban minden adót annak esedékességekor kell elszámolni, tehát abban az idĘpontban,
amikor azok a tevékenységek, gazdasági mĦveletek vagy más események végbemennek, amelyek az
adókötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Vannak azonban olyan gazdasági tevékenységek, tranzakciók vagy
események, amelyek után bár az adózási szabályok szerint adót kellene fizetni, ez azonban nem jut az
adóhatóság tudomására. Nem lenne reális azt feltételezni, hogy ezek a rejtett tevékenységek, gazdasági
mĦveletek vagy események után pénzügyi eszközök, illetve kötelezettségek keletkeznének. Ezért a nemzeti
számlákban elszámolt adók összegét csak az adókivetéssel, bevallással vagy más módon, pl. értékesítéskor
kiállított számlával, vámbevallással bizonylatolt összeg jelenti. Ezek a bizonylatok az adó megfizetésekor
megszĦnĘ adófizetĘi kötelezettség keletkezéséhez vezetnek. Az eredményszemlélettel összhangban az adók
elszámolásának idĘpontja az az idĘpont, amikor az adókötelezettség keletkezik. Például a kibocsátás
értékesítése, továbbadása vagy felhasználása esetén fizetendĘ adót akkor kell elszámolni, amikor az értékesítés,
az átadás vagy a felhasználás megtörténik, s ez nem szükségszerĦen egyezik meg azzal az idĘponttal, amikor az
adóhatóság arról tudomást szerez, az adókivetés megtörténik, az adó esedékessé válik, vagy az adót ténylegesen
megfizetik. Némi rugalmasság azonban - gyakorlati okokból - megengedhetĘ, például a jövedelmekbĘl a
kifizetéskor levonásra kerülĘ adók regisztrálása idĘpontja esetében.
Esetenként a ténylegesen megfizetett adóösszeg lényegesen és rendszeresen eltérhet a fizetendĘ adók
összegétĘl. Oly mértékben, hogy a fizetendĘ adókat nem érdemes teljes egészében pénzügyi kötelezettségeknek
kezelni. Ilyen esetekben elemzési és gazdaságpolitikai döntéshozatali célokra relevánsabb, ha figyelmen kívül
hagyjuk a meg nem fizetett adókötelezettségeket, és csak a ténylegesen megfizetett adókat számoljuk el. A
ténylegesen megfizetett adókat azonban továbbra is eredményszemléletben kell elszámolni abban az idĘpontban,
amikor az adókötelezettségek keletkezését elĘidézĘ események megtörténtek.
17. sor: Tárgyévi (tárgyidĘszaki) fizetés-esedékességi bevétel
Ebben a sorban külön rendelkezésig még nem kell adatot szerepeltetni. Az Európai Unió azon rendeletét,
amelyben a kormányzati szektorra vonatkozó adatszolgáltatásokat határozzák meg, a közeljövĘben fogják
módosítani. A törvényerĘre emelkedĘ szabályok és a kapcsolódó módszertani meghatározások függvényében külön
rendelkezés és kitöltési utasítás alapján kell majd - ugyancsak tájékoztató adatként - azt az összeget kell kimutatni,
amely az államháztartást a tárgyévben (tárgyidĘszakban) - az adott közteher-bevételre vonatkozó adózási rend vagy a
fizetési kötelezettség szabályai szerint - pénzforgalmilag is megilleti.
***
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13. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[Kitöltési útmutató a 14. számú melléklethez a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez ]

Kitöltési útmutató
a KT-01 számú „Kiadási kötelezettségvállalás bejelentése” elnevezésĦ Ħrlaphoz
Az Ħrlapot az Igazgatóság részére 1 példányban kell benyújtania annak a költségvetési szervnek, amelynek a
kiadási elĘirányzatára vonatkozik a kötelezettségvállalás. A kötelezettségvállalás bejelentést az Igazgatóság az
elfogadást követĘen visszaigazolja.
Az Ħrlap adatai:
A fejrész adatai:
- A bizonylat sorszáma: A költségvetési szerv a kötelezettségvállalásról az Igazgatósághoz benyújtott Ħrlapok
éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál.
- Összes oldal: Az adott kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó összes oldal száma.
- Oldalszám: Az összes oldalból az adott lap sorszáma.
- Költségvetési szerv neve: A költségvetési szerv nevének feltüntetésére szolgál.
- Költségvetési szerv számlaszáma: 1-24 pozíciós pénzforgalmi jelölĘszám.
- ElĘzetes kötelezettségvállalás száma: A közbeszerzési eljárás közzétett ajánlati, részvételi felhívása, a pályázat
kiírása, amennyiben nem kerül visszavonásra nyilvántartási száma.
- SzerzĘdés száma: A megkötött szerzĘdés száma, központosított beszerzés esetén a keretszerzĘdés száma.
- Kelte: Az elĘzetes kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének dátuma vagy a szállítóval kötött szerzĘdés
kelte.
- ElĘadó: A központi költségvetési szerv ügyintézĘje.
- Telefon: Az ügyintézĘ telefonszáma.
- Kötelezettségvállalás tárgya: A kötelezettségvállalás tárgya rövid leírása.
- Összege: A szerzĘdés szerinti teljes összeg forintban.
- Társadalmi szerv jelölése: Ha a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kifizetés társadalmi szerv részére történik,
ebben a mezĘben T-vel kell jelölni, egyéb esetben üresen kell hagyni.
- Társadalmi szervezet megnevezése: Ha a kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó kifizetés társadalmi szerv részére
történik, akkor itt kell feltüntetni a társadalmi szerv nevét, egyéb esetben üresen kell hagyni. Amennyiben a
társadalmi szerv jelölése és a társadalmi szerv megnevezése mezĘk nem egységesen (mindkettĘ üres, mindkettĘ
kitöltött) kerültek kitöltésre, a kötelezettségvállalás visszautasításra kerül.
A tételsorok adatai:
Itt kell meghatározni, hogy melyik kiemelt elĘirányzat(ok)ra, milyen teljesítési határidĘ(k)re, milyen forint
értékben várható(k) a teljesítés(ek).
- Alszám: Folyamatos sorszám
- ÁHT azonosító: Csak fejezeti kezelésĦ elĘirányzatoknál kell kitölteni.
- KTK: Kincstári tranzakciós kód, fejezeti kezelésĦ elĘirányzatoknál minden elĘirányzatra vonatkozó KTK
szepelhet, intézményi elĘirányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásoknál csak 131; 152, 210; 220; 232, 233
lehet az értéke.
- Várható teljesítés
= határideje: A megfelelĘ KTK-hoz tartozó (rész)teljesítés pontos idĘpontja, ha késĘbb kerül kifizetésre,
rendelkezésre állási díj kerül felszámolásra a 162.§ (5) szerint (korábbi kifizetés nem lehetséges).
= Összege Ft-ban: A megfelelĘ KTK-hoz tartozó (rész)teljesítés összege.
- ElĘirányzati fedezet:
= Tárgyévi elĘirányzat: X-el kell jelölni, amennyiben a tárgyévi (benyújtás éve) költségvetés terhére tárgyéven
túli kifizetés történik.
= Maradvány: M-el kell jelölni, amennyiben a kifizetés forrása elĘzĘ évek maradványa, függetlenül attól, hogy
tárgyévi, vagy tárgyéven túli kifizetés történik.
- A tételsorok összegének meg kell egyeznie a szerzĘdés összegével.
Dátum, aláírás: A kötelezettségvállalás bejelentésének dátumát, az Igazgatóságnál bejelentett aláíró aláírását és a
központi költségvetési szerv pecsétjét kell feltüntetni.
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14. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[Kitöltési útmutató a 15. számú melléklethez a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

Kitöltési útmutató
a KT-02 számú „Kiadási kötelezettségvállalás bejelentés módosítása” elnevezésĦ
Ħrlaphoz
Az Ħrlapot 1 példányban kell benyújtania a költségvetési szervnek az Igazgatóság részére. A kötelezettségvállalás
bejelentés módosítást az Igazgatóság az elfogadást követĘen visszaigazolja.
Az Ħrlap adatai:
A fejrész adatai:
- A bizonylat sorszáma: A költségvetési szerv a kötelezettségvállalás módosításról az Igazgatóság részére
benyújtott Ħrlapok éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál.
- Összes oldal: Az adott kötelezettségvállalás módosításhoz kapcsolódó összes oldal száma
- Oldalszám: Az összes oldalból az adott lap sorszáma.
- Költségvetési szerv neve: A központi költségvetési szerv nevének feltüntetésére szolgál.
- Költségvetési szerv számlaszáma: 1-24 pozíciós pénzforgalmi jelölĘszám.
- ElĘzetes kötelezettségvállalás/szerzĘdés módosított száma: Az adott kincstári hivatkozási számon bejelentett
elĘzetes kötelezettségvállalás számának vagy szerzĘdés számának módosítása.
- Kötelezettségvállalás módosított tárgya: Az adott kincstári hivatkozási számon bejelentett elĘzetes
kötelezettségvállalás tárgyának vagy szerzĘdés tárgyának módosítása.
- A kötelezettségvállalás kincstári hivatkozási száma: Az Igazgatóság által adott és visszaigazolt nyilvántartási
szám.
- A kötelezettségvállalás eredeti összege: Az adott kincstári hivatkozási számon az elĘzetesen bejelentett
kötelezettségvállalás teljes összege forintban.
- A kötelezettségvállalás módosított összege: A módosított kötelezettségvállalás teljes összeg forintban.
- Társadalmi szerv jelölése: Ha az eredetileg benyújtott kötelezettségvállalás társadalmi szervezetre vonatkozó
adataiban változás (társadalmi szervezetre való hivatkozás törlése, társadalmi szervezetre való hivatkozás felvétele,
társadalmi szervezet nevének megváltoztatása) szükséges, akkor ebben a mezĘben T-vel kell jelölni.
- Társadalmi szervezet megnevezésének módosítása, felvétele: A mezĘt akkor kell kitölteni, ha az eredetileg
benyújtott kötelezettségvállaláson nem történt meg a társadalmi szervezetre való hivatkozás, illetve a társadalmi
szervezet neve tévesen került megadásra. Az eredeti kötelezettségvállaláson az itt megadott társadalmi szerv
megnevezés fog megjelenni.
Ha a Társadalmi szerv jelölése mezĘ kitöltésre került, és ebben a mezĘben nem szerepel megnevezés, akkor az
eredeti kötelezettségvállaláson szereplĘ, tévesen megadott társadalmi szervre hivatkozás, törlésre kerül.
Amennyiben a társadalmi szervezetekre vonatkozóan egyik mezĘ sem kerül kitöltésre az eredeti
kötelezettségvállaláson a benyújtáskor megadott adatok élnek továbbra is.
A tételsorok adatai:
Itt kell meghatározni, hogy mely kiemelt elĘirányzat(ok)ra, milyen teljesítési határidĘ(k)re, milyen forint értékben,
mely évi elĘirányzati fedezet terhére várható(k) a teljesítés(ek). Azokra az alszámokra kell kitölteni, ahol bármelyik
adatban (KTK, határidĘ, összeg, elĘirányzati fedezet) változás történt.
- Alszám: Az eredeti kötelezettségvállaláson szereplĘ megfelelĘ alszám.
- ÁHT azonosító: Csak fejezeti kezelésĦ elĘirányzatoknál kell kitölteni.
- KTK: Kincstári Tranzakciós Kód, fejezeti kezelésĦ elĘirányzatoknál minden elĘirányzatra vonatkozó KTK
szerepelhet, intézményi elĘirányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásoknál csak 131; 152, 210; 220; 232, 233
lehet az értéke.
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- Várható teljesítés
= Eredeti határideje: A megfelelĘ alszámhoz tartozó (rész)teljesítés elĘzetesen bejelentett ideje
= Eredeti összege Ft-ban: A megfelelĘ alszámhoz tartozó (rész)teljesítés elĘzetesen bejelentett összege.
= Eredeti elĘirányzati fedezet:
= Tárgyévi elĘirányzat: A megfelelĘ alszámhoz tartozó elĘzetesen bejelentett jelölés (X-el kell jelölni,
amennyiben a tárgyévi (benyújtás éve) költségvetés terhére tárgyéven túli kifizetés történik).
= Maradvány: A megfelelĘ alszámhoz tartozó elĘzetesen bejelentett jelölés (M-el kell jelölni, amennyiben
a kifizetés fedezete elĘzĘ évek maradványa).
= Módosított határideje: A megfelelĘ alszámhoz tartozó (rész)teljesítés módosított pontos idĘpontja, ha
késĘbb kerül kifizetésre, rendelkezésre állási díj kerül felszámolásra a 162.§ (5) szerint (korábbi kifizetés
nem lehetséges).
= Módosított összege Ft-ban: A megfelelĘ alszámhoz tartozó (rész)teljesítés módosított összege.
= Módosított elĘirányzati fedezet:
= Tárgyévi elĘirányzat: A megfelelĘ alszámhoz tartozó (rész)teljesítés módosított jelölése (X-el kell
jelölni, amennyiben a tárgyévi (benyújtás éve) költségvetés terhére tárgyéven túli kifizetés történik).
= Maradvány: A megfelelĘ alszámhoz tartozó (rész)teljesítés módosított jelölése (M-el kell jelölni,
amennyiben a kifizetés fedezete elĘzĘ évek maradványa)
- Összesen: A tételsorok megfelelĘ Ft adatainak összege. Az eredeti és módosított összesen adatok különbségének
meg kell egyeznie a fejrészben szereplĘ teljes eredeti és teljes módosított összegek különbségével.
Dátum, aláírás: A kötelezettségvállalás bejelentésének dátumát, az Igazgatóságnál bejelentett aláíró aláírását és a
központi költségvetési szerv pecsétjét kell feltüntetni.
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15. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[16. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

ADATLAPOK JEGYZÉKE

Sorsz.
16/A
1.1.

Megnevezés
ELėIRÁNYZAT KÖZLė LAP AZ
ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUMTÓL az önkormányzatok /

Adattartalom

Adatszolgáltatásra kötelezett

Adattovábbítás címzettje

HatáridĘ

Tárgyhavi aktuális elĘirányzat.

Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Igazgatóságok

tárgyhó 11.

16/A
2.1.

ADATKÖZLė LAP a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek adatszolgáltatásához

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb.
bevallását alátámasztó analitikus bérnyilvántartásának adatai.

Önkormányzat, illetve többcélú
kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli
a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a
fenntartó önkormányzat, illetve
többcélú kistérségi társulás
kötelezettsége.

Igazgatóságok

tárgyhó 5.

16/A
2.2.

ADATKÖZLė LAP a „Társadalombiztosítási
és Családtámogatási kifizetĘhely által
teljesített ellátások” igényléséhez

A költségvetési szerv által a
tárgyhónapban megelĘlegezett
társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások.

Önkormányzat, illetve többcélú
kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli
a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a
fenntartó önkormányzat, illetve
többcélú kistérségi társulás
kötelezettsége.

Igazgatóságok

tárgyhó 5.

16/A
2.3.

ADATKÖZLė LAP a nettó finanszírozás
körébe tartozó önkormányzati / többcélú
kistérségi társulási költségvetési szervek
részére

A költségvetési szerv tárgyhavi szja. és tb.
bevallását alátámasztó analitikus bérnyilvántartásának adatai.

Igazgatóságok

helyi önkormányzat
(költségvetési szervek)
többcélú kistérségi társulás

tárgyhó 20.

MAGYAR KÖZLÖNY

többcélú kistérségi társulások nettó
finanszírozásba bevont támogatásáról és a
központi költségvetésbĘl a Kvtv. … § (..)
alapján megilletĘ normatív, kötött
felhasználású támogatásról

13841

13842

Sorsz.

Megnevezés

Adattartalom

Adatszolgáltatásra kötelezett

Adattovábbítás címzettje

HatáridĘ

Tárgyhónapi társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások.

Igazgatóságok

helyi önkormányzat
(költségvetési szervek)
többcélú kistérségi társulás

tárgyhó 20.

16/A
3.1.

ELSZÁMOLÁS

a központi költségvetésbĘl
az önkormányzatot / többcélú kistérségi
társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó
módon) megilletĘ támogatások és a Kvtv.
... § (...) alapján megilletĘ normatív, kötött
felhasználású támogatás pénzügyi
teljesítésérĘl

A központosított illetményszámfejtés,
valamint – azt nem igénylĘ költségvetési
szervekrĘl – az önkormányzatok / többcélú
kistérségi társulások adatszolgáltatása
alapján összeállított és részletezett, az Áht.
szerinti Kincstári finanszírozás
biztosításához szükséges információk,
valamint az önkormányzatot megilletĘ
normatív, kötött felhasználású támogatás.

Igazgatóságok

helyi önkormányzat
többcélú kistérségi társulás

tárgyhó 20.

16/A
3.2.

ELSZÁMOLÁS az önkormányzatok /
többcélú kistérségi társulások nettó
finanszírozásba bevont „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely
által teljesített ellátások” igényléséhez

A központosított illetményszámfejtés
keretében, valamint az azt nem igénylĘ, de
kifizetĘhelyi feladatokat ellátó
költségvetési szervekrĘl az
önkormányzatok / többcélú kistérségi
társulások adatszolgáltatása alapján
összeállított és részletezett társadalombiztosítás és családtámogatási ellátások.

Igazgatóságok

helyi önkormányzat
többcélú kistérségi társulás

tárgyhó 20.

A 16/A 3.2. számú adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésérĘl

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésérĘl.

Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály
Országos Nyugdíjbiztosítási
FĘigazgatóság
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

tárgyhó 18.

MEGYEI ÖSSZESÍTė az önkormányzatok /
többcélú kistérségi társulások nettó
finanszírozásba bevont támogatásáról és a
központi költségvetésbĘl a Kvtv. …§ (…)
alapján megilletĘ normatív kötött
felhasználású támogatás pénzügyi
teljesítésérĘl

Adatszolgáltatás az önkormányzatok /
többcélú kistérségi társulások
támogatásáról.

Igazgatóságok

Önkormányzati és
Területfejlesztési
Minisztérium Önkormányzati
Gazdasági FĘosztály

tárgyhó 15.

16/A
4.1.

2006/164. szám

ADATKÖZLė LAP a nettó finanszírozás
körébe tartozó önkormányzati / többcélú
kistérségi társulási költségvetési szervek
részére a „Társadalombiztosítási és
családtámogatási kifizetĘhely által
teljesített ellátások” igénylésérĘl

MAGYAR KÖZLÖNY

16/A
2.4.

16/A
4.2.

Megnevezés

Adattartalom

Adatszolgáltatásra kötelezett

Adattovábbítás címzettje

HatáridĘ

A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti
adattartalom megyei összesen
aggregátumai.

Igazgatóságok

Önkormányzati és
Területfejlesztési
Minisztérium Önkormányzati
Gazdasági FĘosztály

tárgyhó 15.

A 16/A 4.2. számú adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė

A 16/A 3.1. sz. és a 16/A 3.2. sz. alatti
adattartalom ország összesen
aggregátumai.

Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály
Országos Nyugdíjbiztosítási
FĘigazgatóság
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

tárgyhó 18.

16/A
5.1.

HELYESBÍTė LAP a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek központi
forrásból vagy OEP támogatásból
származó járandóságaik terhére elszámolt
kötelezettségeinek 2006. január 1-je elĘtti
helyesbítésérĘl

Adatszolgáltatás a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek központi
forrásból vagy OEP támogatásból
származó járandóságaik terhére elszámolt
kötelezettségeinek 2006. január 1-je elĘtti
helyesbítésérĘl.

Önkormányzat, illetve többcélú
kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli
a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a
fenntartó önkormányzat, illetve
többcélú kistérségi társulás
kötelezettsége.

Igazgatóságok

tárgyhó 5.

16/A
5.2.

MEGYEI ÖSSZESÍTė a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek központi
forrásból vagy OEP támogatásból
származó járandóságaik terhére elszámolt
kötelezettségeinek 2006. január 1-je elĘtti
helyesbítésérĘl

Adatszolgáltatás a helyi önkormányzatok
központi forrásból vagy OEP
támogatásból származó járandóságaik
terhére elszámolt kötelezettségeinek 2006.
január 1-je elĘtti helyesbítésérĘl.

Igazgatóságok

Adó- és Pénzügyi EllenĘrzési
Hivatal Regionális
Igazgatósága

tárgyhó 20.

16/A
5.3.

ÖSSZESÍTė a nettó finanszírozásba
bevont költségvetési szervek központi
forrásból vagy OEP támogatásból
származó járandóságai terhére elszámolt
kötelezettségeinek helyesbítéseirĘl a 16/A
5.1. számú adatlapok pénzügyi
rendezésének idĘpontja alapján

A költségvetési szerv 16/A 5.1. számú
adatlapjainak öszesítése a helyesbítés
pénzügyi rendezésének idĘpontjára.

Önkormányzat, illetve többcélú
kistérségi társulás azon költségvetési szerve, amely nem igényli
a központosított illetményszámfejtést.
Áht. szerint az adatszolgáltatás a
fenntartó önkormányzat, illetve
többcélú kistérségi társulás
kötelezettsége.

Igazgatóságok

tárgyhó 5.

MAGYAR KÖZLÖNY

MEGYEI ÖSSZESÍTė

2006/164. szám

Sorsz.

13843

13844

Sorsz.

Megnevezés

Adattartalom

Adatszolgáltatásra kötelezett

Adattovábbítás címzettje

HatáridĘ

MEGYEI ÖSSZESÍTė a nettó
finanszírozásba bevont költségvetési
szervek központi forrásból vagy OEP
támogatásból származó járandóságai
terhére elszámolt kötelezettségeinek
helyesbítéseirĘl a 16/A 5.2. számú
adatlapok pénzügyi rendezésének
idĘpontja alapján

A megye 16/A 5.2. számú adatlapjainak
öszesítése – adószámonként – a
helyesbítés pénzügyi rendezésének
idĘpontjára.

Igazgatóságok

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály

tárgyhó 20.

16/B
1.1.

ELėIRÁNYZAT KÖZLė LAP a gyógyítómegelĘzĘ ellátások elĘirányzatai terhére
teljesítendĘ kifizetések az országos
egészségbiztosítási pénztártól

Tárgyhavi aktuális elĘirányzat.

Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály

Igazgatóságok az
Önkormányzati és
Területfejlesztési
Minisztérium Önkormányzati
Gazdasági FĘosztályán
keresztül

tárgyhó 11.

16/B
3.1.

ELSZÁMOLÁS az OEP támogatásból a
költségvetési szervet az Áht. … § (..)
alapján (nettó módon) megilletĘ pénzügyi
teljesítésrĘl

A központosított illetményszámfejtés,
valamint – az azt nem igénylĘ, OEP által
finanszírozott költségvetési szervekrĘl –
az önkormányzatok adatszolgáltatása
alapján összeállított és részletezett, az Áht.
szerinti Kincstári finanszírozás
biztosításához szükséges információk.

Igazgatóságok

az OEP által finanszírozott
költségvetési szerv

tárgyhó 20.

16/B
3.2.

ELSZÁMOLÁS az OEP által finanszírozott
költségvetési szerv nettó finanszírozásba
bevont „Társadalombiztosítási és
családtámogatási kifizetĘhely által
teljesített ellátások” igényléséhez

A központosított illetményszámfejtés
keretében, valamint az azt nem igénylĘ, de
kifizetĘhelyi feladatokat ellátó, OEP által
finanszírozott költségvetési szervekrĘl az
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján
összeállított és részletezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások.

Igazgatóságok

az OEP által finanszírozott
költségvetési szerv

tárgyhó 20.

A 16/B 3.2. sz. adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė
MEGYÉNKÉNT az ellátások igénylésérĘl

Adatszolgáltatás az ellátások igénylésérĘl.

Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály

tárgyhó 18.

MAGYAR KÖZLÖNY

16/A
5.4.

2006/164. szám

2006/164. szám

Sorsz.

16/B
4.2.

Adattartalom

Adatszolgáltatásra kötelezett

Adattovábbítás címzettje

HatáridĘ

MEGYEI ÖSSZESÍTė az OEP által
finanszírozott költségvetési szervek nettó
finanszírozásba bevont támogatásáról

Adatszolgáltatás a költségvetési szerv
támogatásáról.

Igazgatóságok

Önkormányzati és
Területfejlesztési
Minisztérium Önkormányzati
Gazdasági FĘosztály

tárgyhó 15.

A 16/B 4.1. sz. adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė
MEGYÉNKÉNT a költségvetési szervek
támogatásáról

Adatszolgáltatás a költségvetési szervek
támogatásáról.

Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztály,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály

tárgyhó 18.

MEGYEI ÖSSZESÍTė

A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti
adattartalom megyei összesen
aggregátumai.

Igazgatóságok

Önkormányzati és
Területfejlesztési
Minisztérium Önkormányzati
Gazdasági FĘosztály

tárgyhó 15.

A 16/B 4.2. számú adatlappal azonos
szerkezetĦ ORSZÁGOS ÖSSZESÍTė

A 16/B 3.1. sz. és a 16/B 3.2. sz. alatti
adattartalom ország összesen
aggregátumai.

Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Önkormányzati Gazdasági
FĘosztály

Magyar Államkincstár
Önkormányzati FĘosztálya,
Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Pénzellátási FĘosztály

tárgyhó 18.

MAGYAR KÖZLÖNY

16/B
4.1.

Megnevezés

13845

13846

16/A 1.1./a. számú adatlap
Megye

kódja
neve:

ELėIRÁNYZAT KÖZLė LAP
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMTÓL
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról
és a központi költségvetésbĘl a Kvtv. … § (..) alapján megilletĘ normatív, kötött felhasználású támogatásról
2007. év ................ hónap

Személyi
jövedelemadó

Normatív hozzájárulások

elĘirányzat

4

5

korrekció

aktuális

(±)

(5+6)

6

7

KiegészítĘ
támogatás
nemzetiségi
nevelési,
oktatási feladatokhoz

Helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó
többletkiadások
támogatása

A szakmai
vizsgák
lebonyolításának támogatása

EsélyegyenlĘséget,
felzárkóztatást segítĘ
támogatások

Helyi önkormányzati
hivatásos
tĦzoltóságok
kiegészítĘ
támogatása

8

9

10

11

12

Egyes
Önhibájukon
Színházak támogatása
szociális
kívül hátrászolgáltatányos helysok kiegészí- zetben lévĘ
KĘszínházak BábszínháSzínházak
tĘ támogatátelepülési
mĦködtetési
zak
pályázati
sa
önkormányhozzámĦködtetési támogatása
zatok
járulása
hozzátámogatása
járulása

13

14

15

16

17

Pedagógus
szakvizsga,
továbbképzés,
emelt szintĦ
érettségi
vizsgáztatásra
való felkészülés támogatása

18

MAGYAR KÖZLÖNY

Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás sorszáma, KSH kódja, neve (1, 2, 3)

Megye összesen

2006/164. szám

2006/164. szám

16/A 1.1./b. számú adatlap

Önkormányzat/Többcélú kistérségi társulás sorszáma, KSH kódja, neve (1, 2, 3)
Pedagógiai
szakszolgálat

Helyi önkormányzati
hivatásos
tĦzoltóságok
támogatása

A többcélú
kistérségi
társulások
támogatása

20

21

22

19

(Fenntartva
évközi új
elĘirányzat
részére)

(Fenntartva
évközi új
elĘirányzat
részére)

(Fenntartva
évközi új
elĘirányzat
részére)

23

24

25

Tárgyhavi
elĘirányzat
összesen
(4+7+8+9+
10+11+12+
13+14+15+
16+17+18+
19+20+21+
22+23+24+
25)
26

Normatív
kötött felhasználású támogatás
(A fĘvárosi és
megyei közalapítványok
szakmai
tevékenysége)

27

Összesen

(26+27)
28

Lemondás
miatt keletkezett, az
elĘirányzatban már
átvezetett
összes tartozás
(tájékoztató
adat)
29

Az Áht.
Az Áht.
64/A. §,
64/A. §,
illetve
illetve
egyéb
egyéb
jogszabály jogszabály
alapján
alapján
keletkezett keletkezett
tĘketarkamattartozás
tozás

30

31

Kisebbségi
fenntartói
kiegészítĘ
támogatás
elszámolása

Egyházi
kiegészítĘ
támogatás
elszámolása

Jogtalanul
igénybe vett
lakossági
közmĦfejlesztési
támogatás
visszavonása

32

33

34

MAGYAR KÖZLÖNY

Szociális
továbbképzés és
szakvizsga
támogatása

Megye összesen

______________________________, ......…. év ................hó ...........nap

13847

13848

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/164. szám

16/A 2.1. számú adatlap
ADATKÖZLė LAP
a nettó finanszírozásba bevont
költségvetési szervek adatszolgáltatásához
2007. év .....................hónap

Költségvetési
szerv

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

KSH kód:

I.
Sorszám
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Megnevezés

Összeg (Ft)*****

Személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
Különadó
(adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)
d.) Határozat – járuléktartozás
(adónem kód: 125)
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
a.) A munkáltatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
(adónem kód: 124)
Munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
Munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 153)
Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b)
START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy 25 % mértékĦ kötelezettség összege (adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás
(adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 193)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 192)
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224, 226)
Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség *
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség összege **
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség összege ***
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege ****
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – tájékoztató adat

*
**
***
****
*****

A MEP határozat alapján a nem önálló tb. kifizetĘhelyek töltik ki.
A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Az adatlapot forintban, de a bevallással megegyezĘen ezer forintra kerekítve kell kitölteni.
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II.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése
(0708A APEH Havi bevallással egyezĘen, 2007. január 1-jét követĘ idĘszakra vonatkozó adatokat tartalmaz)
Sorszám
a.)

Pénztárazonosító
b)

Tagdíj**
Magánnyugdíjpénztár neve
c.)

ÖnellenĘrzési pótlék***

Késedelmi pótlék ****

Adónem
kód

Összege
(Ft)*****

Adónem
kód

Összege
(Ft)*****

Adónem
kód

Összege
(Ft)*****

d.)

e.)

f.)

g.)

h.)

i.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0060

UNIQA és Egyesült Közszolgálati
Nyugdíjpénztár

264

464

564

5.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

0001

Winterthur Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

6.
7.

0013

8.

0021

9.

0022

10.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

0014

11.

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

261

461

561

262

462

562

267

467

567

268

468

568

269

469

569

270

470

570

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

12.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

13.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

14.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

15.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

16.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

17.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

278

478

578

279

479

579

280

480

580

18.

0048

19.

0028

20.

0062

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

…..
…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen
A feltüntetett adatok az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival megegyeznek.
, ......... év .....................................hó .........nap

P.H.
…………………………………………………..
aláírás
*
**
***
****
*****

A MEP határozat alapján a nem önálló tb. kifizetĘhelyek töltik ki.
A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 2.1. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Az adatlapot forintban, de a bevallással megegyezĘen ezer forintra kerekítve kell kitölteni.
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AdatközlĘ lap a „Társadalombiztosítási és családtámogatási
kifizetĘhely által teljesített ellátások”
igényléséhez *
2007. év .....................hónap

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

Költségvetési
szerv

Sorszám

1.

2.

3.
4.

KSH kód:

Megnevezés

Összeg (Ft)

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény
b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény
Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
c.) Táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti táppénz
f.) Passzív jogon folyósított táppénz
g.) Gyermekápolási táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
i.) Baleseti táppénz
j.) Gyermekgondozási díj
k.) KifizetĘhelyek költségtérítése
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége
Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)
a.) Gyermekgondozási segély
b.) Családi pótlék
c.) Anyasági támogatás
d.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
e.) PéP tv. költségvetési megtérítése
f.) Szociális támogatás
g.) Megváltozott munkaképességĦek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset -kiegészítés)
h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége
i.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót terhelĘ közterhei
Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)
A kifizetĘhely részére megtérítendĘ összeg (1+2+3)

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhelĘ adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett adatok
alapján teljesülnek.
, ......... év .....................................hó .........nap

P.H.
…………………………………………………..
aláírás

*

Az önálló társadalombiztosítás és családtámogatási kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervek töltik ki.

2006/164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

13851

16/A 2.3. számú adatlap

ADATKÖZLė LAP
a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére
2007. év .....................hónap

Költségvetési
szerv

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

KSH kód:

I.

Sorszám
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Megnevezés
Személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
Különadó
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)
d.) Határozat – járuléktartozás
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
a.) A munkáltatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
Munkaadói járulék
Munkavállalói járulék
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b)
START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy 25 % mértékĦ
kötelezettség összege
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében
b.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c)
ÖnellenĘrzési pótlék
Határozat – bírság
Határozat – késedelmi pótlék
a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/b.) Munkaadói járulék +/c.) Munkavállalói járulék +/d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/g.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy
25 % mértékĦ kötelezettség összege +/h.) ÖnellenĘrzési pótlék +/Helyesbítés összege 2006. január 1-je elĘtti idĘszakra*
(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)

Összeg (Ft)

(adónem kód: 103)
(adónem kód: 198)

(adónem kód: 125)

(adónem kód: 124)
(adónem kód: 144)
(adónem kód: 145)
(adónem kód: 152)
(adónem kód: 153)

(adónem kód: 186)
(adónem kód: 190)
(adónem kód: 193)
(adónem kód: 192)
(adónem kód: 191)
(adónem kód: 215)
(adónem kód: 224, 226)
(adónem kód: 138)
(adónem kód: 103)
(adónem kód: 144)
(adónem kód: 145)
(adónem kód: 125)
(adónem kód: 124)
(adónem kód: 152. ill. 153)
(adónem kód: 186)
(adónem kód: 215)
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Sorszám
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

*
**
***
****
*****
******

Megnevezés
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség összege **
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség összege ***
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege ****
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
Befizetési kötelezettségek összesen (18+19)
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások*****
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei******
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások******
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása
Nettósítási különbözet (20-22-23+24)

Megegyezik a 16/A 5.3 számú adatlap tartalmával.
A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.a.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.b.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.c.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ
utalást az Igazgatóság teljesíti.
Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.

Összeg (Ft)
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II.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése
(0708A APEH Havi bevallással egyezĘen, 2007. január 1-jét követĘ idĘszakra vonatkozó adatokat tartalmaz)

Sorszám
a.)

Pénztárazonosító
b)

Tagdíj **
Magánnyugdíjpénztár neve
c.)

ÖnellenĘrzési pótlék***

Késedelmi pótlék ****

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

d.)

e.)

f.)

g.)

h.)

i.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

261

461

561

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0060

UNIQA és Egyesült Közszolgálati
Nyugdíjpénztár

264

464

564

5.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

6.

0001

Winterthur Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

7.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

268

468

568

269

469

569

470

570

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

8.

0021

9.

0022

10.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

270

11.

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

12.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

13.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573
574

14.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

15.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

16.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

17.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

278

478

578

279

479

579

280

480

580

18.

0048

19.

0028

20.

0062

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

…..
…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen

________________________ ,......... év .....................................hó .........nap

*
**
***
****
*****
******

Megegyezik a 16/A 5.3 számú adatlap tartalmával.
A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.a.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.b.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 2.3. számú adatlap I. tábla 17.c.) sor = a 16/A 2.3. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ
utalást az Igazgatóság teljesíti.
Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.
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16/A 2.4. számú adatlap

ADATKÖZLė LAP
a nettó finanszírozás körébe tartozó önkormányzati / többcélú kistérségi társulási költségvetési szervek részére
a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások” igénylésérĘl
2007. év .....................hónap

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

Költségvetési
szerv

Sorszám

1

KSH kód:

Megnevezés

2
a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény

Az Igazgatóság,
mint kifizetĘhely
által – bruttó
módon –
teljesített
társadalombiztosítási
és családtámogatási ellátások

Az Igazgatóság,
mint kifizetĘhely
által – bruttó
módon – teljesített
társadalombiztosítási
és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat
terhelĘ
kötelezettségei**

3

4

Az Igazgatóságot
megilletĘ
kifizetĘhely által
teljesített
társadalombiztosítási
és családtámogatási ellátások *

A kifizetĘ
által
– bruttó
módon –
teljesített
társadalombiztosítási
és családtámogatási
ellátások **

(3–4)
5

Társadalombiztosítási
és családtámogatási ellátások
összesen

(3+6)
6

7

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
c.) Táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti
táppénz
f.) Passzív jogon folyósított táppénz
g.) Gyermekápolási táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
i.) Baleseti táppénz
j.) Gyermekgondozási díj
k.) KifizetĘhelyek költségtérítése
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége
Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)
a.) Gyermekgondozási segély
b.) Családi pótlék
c.) Anyasági támogatás
d.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
e.) PéP tv. költségvetési megtérítése
f.) Szociális támogatás
g.) Megváltozott munkaképességĦek kereset-kiegészítése (átmeneti
kereset-kiegészítés)
h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége
i.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót
terhelĘ közterhei
Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)
A kifizetĘhely részére megtérítendĘ összeg (1+2+3)
Az Igazgatóság elĘirányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó
(2k)
Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-5)

, ......... év .....................................hó .........nap

*
**

Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.
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16/A 3.1. számú adatlap

ELSZÁMOLÁS
a központi költségvetésbĘl az önkormányzatot /többcélú kistérségi társulást az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon)
megilletĘ támogatások és a Kvtv. ... § (...) alapján megilletĘ normatív, kötött felhasználású támogatás pénzügyi
teljesítésérĘl
2007. év .................. hónap
Önkormányzat / Többcélú
kistérségi társulás

neve:
címe:

törzsszáma:
adószáma :
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

KSH kód:

I.
Sorszám

1.
1.1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Megnevezés
a.) Személyi jövedelemadó
b.) Normatív hozzájárulások
c.) Normatív hozzájárulások korrekciója ( ± )
d.) KiegészítĘ támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
e.) Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
f.) A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
g.) EsélyegyenlĘséget, felzárkóztatást segítĘ támogatások
h.) Helyi önkormányzati hivatásos tĦzoltóságok kiegészítĘ támogatása
i.) Egyes szociális szolgáltatások kiegészítĘ támogatása
j.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévĘ települési önkormányzatok támogatása
k.) KĘszínházak mĦködtetési hozzájárulása
l.) Bábszínházak mĦködtetési hozzájárulása
m.) Színházak pályázati támogatása
n.) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintĦ érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
o.) Pedagógiai szakszolgálat
p.) Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
q.) Helyi önkormányzati hivatásos tĦzoltóságok támogatása
r.) A többcélú kistérségi társulások támogatása
s.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
t.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
u.) (Fenntartva évközi új elĘirányzat részére)
Tárgyhavi elĘirányzat összesen (a+b±c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o+p+q+r+s+t+u)
Lemondás miatt keletkezett, az elĘirányzatban már átvezetett összes tartozás8
Személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
Különadó
(adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)
d.) Határozat – járuléktartozás
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
a.) A munkáltatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
(adónem kód: 124)
Munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
Munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 153)
Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b)
START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy 25 % mértékĦ
kötelezettség összege
(adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás
(adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 193)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 192)
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224,226)

Összeg (Ft)
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Sorszám
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés 7

36.
37.

Az önkormányzatot terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása6 - megfizetĘ az önkormányzat az
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített idĘpontig
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (30+33+36)

38.

Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (19-16) 8

39.
40.
41.

A következĘ hónapot terhelĘ tartozásból a köztehertartozás összege 9 - az Áht. 64. §-a (5) a)
pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban
Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban levont összeg9
Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapot terhelĘ lemondás miatt fennálló tartozás10

42.
43.
44.

Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban levont összeg11
Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban12
A lemondás miatt benyújtandó inkasszó 13

Sorszám
1.
1
2
3

4
5
6

7

Megnevezés
Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/(adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/(adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/(adónem kód: 145)
d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 125)
e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 124)
f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/(adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy
25 % mértékĦ kötelezettség összege +/(adónem kód: 186)
h.) ÖnellenĘrzési pótlék +/(adónem kód: 215)
Helyesbítés összege 2006. január 1-je elĘtti idĘszakra
(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)
a.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizetĘhely esetén
(adónem kód: 124)
b.) Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján nem önálló tb kifizetĘhely esetén
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b)
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség összege 1
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség összege 2
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 3
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
Befizetési kötelezettségek összesen (19+20)
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
Kisebbségi fenntartói kiegészítĘ támogatás elszámolása
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tĘketartozás
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás
Jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás visszavonása
CsökkentĘ tételek összesen (21+22+23+24+25+26+27+28)
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások 4
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei 5
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 5
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása 6
Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 7 - az Áht. 64. §-a (5) a)
pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónap kivételével

Normatív kötött felhasználású támogatás megnevezése
A fĘvárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége

A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop
összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop
összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop
összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlékértesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg,
lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.
Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti,
ameddig arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál figyelembe
vett támogatások, hozzájárulások, a kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások összege - a köztartozások, az elĘzĘ idĘszak felhalmozott tartozása és
kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tĘke- és kamattartozás
valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás visszavonása
beszámításán felül – fedezetet nyújt.
Kiutalás (Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónap kivételével),
1-29+31+32-33 > 0 esetén a 34. sor kerül kitöltésre és a 35. sor értéke 0
Tartozás
1-29+31+32-33< 0 esetén a 35. sor kerül kitöltésre és a 34. sor értéke 0
Megjegyzés: ha 1-29+31+32-33= 0, akkor 34. és a 35. sor értéke is 0

8
9

10

11

12

13

Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

Tájékoztató adat.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban szerepelhet adat
35-1.1 > 0 esetén a 39. sor kerül kitöltésre és a 40. sor értéke 0
35-1.1 < 0 esetén a 40. sor kerül kitöltésre és a 39. sor értéke 0
35-1.1 = 0 esetén a 39. és a 40. sor értéke 0
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban
39 > 0 esetén 41. sor = 1.1. sor
40 > 0 esetén 41. sor = 35. sor
35 – 1.1 = 0 esetén 41. sor = 1.1. sor = 35. sor.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban az elĘzĘ hónap 41.
sorában szereplĘ összeg
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet adat
34 > 0 esetén kerül kitöltésre
ha 34 – 41 t 0 , akkor 41. sorban szereplĘ összeg
ha 34 – 41 < 0 , akkor 34. sorban szereplĘ összeg.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet adat
34 > 0 esetén értéke a 34. sor és a 42. sor különbsége,
34 = 0, vagy 34-42<0 esetén a 43. sor értéke 0.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet adat
34 > 0 és 34-41< 0 esetén 41. sor és a 34. sor különbsége
34= 0 esetén a 41. sorban szereplĘ összeg.
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II.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése
(0708A APEH Havi bevallással egyezĘen, 2007. január 1-jét követĘ idĘszakra vonatkozó adatokat tartalmaz)

Sorszám

Pénztárazonosító

Tagdíj1
Magánnyugdíjpénztár neve
c.)

ÖnellenĘrzési pótlék2

Adónem
kód

Összege
(Ft)

d.)

e.)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

f.)

g.)

Késedelmi pótlék 3
Adónem
kód

Összege
(Ft)

h.)

i.)

a.)

b.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

261

461

561

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0060

UNIQA és Egyesült Közszolgálati
Nyugdíjpénztár

264

464

564

5.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

6.

0001

Winterthur Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

7.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

268

468

568

269

469

569

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

8.

0021

9.

0022

10.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

270

470

570

11.

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

12.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

13.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

14.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

15.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

16.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

17.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

18.

0048

19.

0028

20.

0062

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

278

478

578

279

479

579

280

480

580

…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen

_____________________________________ ,………………………év……………………….hó………….nap

1

A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.

2

A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.

3

A 16/A 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/A 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték,
csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
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16/A 3.2. számú adatlap

ELSZÁMOLÁS
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont
„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások”
igényléséhez
2007. év .....................hónap

neve:
címe:
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi körzet:

Önkormányzat /
Többcélú kistérségi
társulás

Sorszám

1

KSH kód:

Megnevezés

2
a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény

Az Igazgatóság,
mint
kifizetĘhely által
– bruttó módon
– teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások

Az Igazgatóság,
mint kifizetĘhely
által – bruttó
módon –teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások
foglalkoztatottat
terhelĘ
kötelezettségei**

Az Igazgatóságot
megilletĘ
kifizetĘhely által
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások *

3

4

5

A kifizetĘ által
– bruttó módon –
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások **

(3-4)
6

Társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások
összesen

(3+6)
7

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony
után
c.) Táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti
táppénz
f.) Passzív jogon folyósított táppénz
g.) Gyermekápolási táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
i.) Baleseti táppénz
j.) Gyermekgondozási díj
k.) KifizetĘhelyek költségtérítése
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége
Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)
a.) Gyermekgondozási segély
b.) Családi pótlék
c.) Anyasági támogatás
d.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
e.) PéP tv. költségvetési megtérítése
f.) Szociális támogatás
g.) Megváltozott munkaképességĦek kereset - kiegészítése (átmeneti keresetkiegészítés)
h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége
i.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót
terhelĘ közterhei
Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)
A kifizetĘhely részére megtérítendĘ összeg (1+2+3)
Az Igazgatóság elĘirányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó (2k)
Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-2k)

, ......... év .....................................hó .........nap

*
**

Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.
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16/A 4.1./a számú adatlap
Megye kódja:
neve:
MEGYEI ÖSSZESÍTė
az önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások nettó finanszírozásba bevont támogatásáról
és a központi költségvetésbĘl a Kvtv. … § (…) alapján megilletĘ
normatív kötött felhasználású támogatás pénzügyi teljesítésérĘl
2007. év ............. hónap
EbbĘl
Önkormányzat /
kistérségi társulás
KSH
kódja

neve

(4a+4d+4e+4f
+4g+4h+
4i+4j+4k+
4l+4m+4n+
4o+4p+4q+
4r+4s+4t+
4u+4v)

Személyi
jövedelemadó

Normatív hozzájárulások
elĘirányzat

korrekció

aktuális

KiegészítĘ
támogatás
nemzetiségi
nevelési,
oktatási
feladatokhoz

Helyi
Szervezési
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások
támogatása

A szakmai
vizsgák
lebonyolításának
támogatása

EsélyegyenlĘséget, felzárkóztatást
segítĘ
támogatások

Helyi önkormányzati
hivatásos
tĦzoltóságok
kiegészítĘ
támogatása

Egyes
szociális
szolgáltatások
kiegészítĘ
támogatása

Önhibájukon
kívül
hátrányos
helyzetben
lévĘ települési
önkormányzatok
támogatása

Színházak támogatása

KĘszínházak
mĦködtetési
hozzájárulása

Bábszínházak
mĦködtetési
hozzájárulása

Színházak
pályázati
támogatása

4e

4f

4g

4h

4i

4j

4k

4l

4m

4n

(±)
(4b +4c)

1

2

3

4

4a

4b

4c

4d

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

Támogatás
összesen

Megye összesen:

13859

13860

16/A 4.1./b számú adatlap

EbbĘl
Pedagógiai
szakszolgálat

4p

Szociális
továbbképzés és
szakvizsga
támogatása

4q

Helyi önkormányzati
hivatásos
tĦzoltóságok
támogatása

4r

A többcélú
kistérségi
társulások
támogatása

4s

(Fenntartva
évközi új
elĘirányzat részére)

4t

(Fenntartva
évközi új
elĘirányzat részére)

(Fenntartva
évközi új
elĘirányzat részére)

4u

4v

5

Összesen

Az Áht.
64/A. §,
illetve
egyéb
jogszabály
alapján
keletkezett
tĘketartozás

Az Áht.
64/A. §,
illetve
egyéb
jogszabály
alapján
keletkezett
kamattartozás

Kisebbségi
fenntartói
kiegészítĘ
támogatás
elszámolása

Egyházi
kiegészítĘ
támogatás
elszámolása

Jogtalanul
igénybe vett
lakossági
közmĦfejlesztési támogatás
visszavonása

(4+5)

Lemondás
miatt keletkezett, az
elĘirányzatban már
átvezetett
összes tartozás
(tájékoztató
adat)

6

7

8

9

10

11

12

MAGYAR KÖZLÖNY

Pedagógus
szakvizsga,
továbbképzés,
emelt szintĦ
érettségi
vizsgáztatásra
való felkészülés támogatása
4o

Normatív kötött
felhasználású
támogatás
(A fĘvárosi és
megyei
közalapítványok
szakmai tevékenysége)

________________________ , ................... év ..................................hó ........ nap
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Megye

kódja / sorszám

Igazgatóság

neve
kvázi adószáma

/

lebonyolítási számlaszáma
címe

MEGYEI ÖSSZESÍTė
2007. év ...........…….......hónap
I.
A helyi önkormányzatok / többcélú kistérségi társulások központi forrásból származó járandóságaik terhére elszámolt
kötelezettségeinek adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettségeirĘl
Sorszám

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.

Megnevezés
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
Különadó
(adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)
d.) Határozat – járuléktartozás
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
a.) A munkáltatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
(adónem kód: 124)
Munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
Munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 153)
Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b)
START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy 25 % mértékĦ
kötelezettség összege
(adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás
(adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 193)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 192)
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224, 226)
Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/(adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/(adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/(adónem kód: 145)
d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 125)
e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 124)
f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/(adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy
25 % mértékĦ kötelezettség összege +/(adónem kód: 186)
h.) ÖnellenĘrzési pótlék +/(adónem kód: 215)
1
Helyesbítés összege 2006. január 1-je elĘtti idĘszakra
(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)
a.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizetĘhely esetén
(adónem kód: 124)
b.) Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján nem önálló tb kifizetĘhely esetén
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b)
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség összege 2
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség összege 3
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 4
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság

Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával.
A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.

Összeg (Ft)
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II.
A központi költségvetésbĘl az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást
az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megilletĘ pénzügyi teljesítésrĘl, a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által
teljesített ellátások” igénylésérĘl
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Megnevezés

Összeg (Ft)

Támogatás összesen 5
Lemondás miatt keletkezett, az elĘirányzatban már átvezetett összes tartozás (tájékoztató adat)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség 6
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
Kisebbségi fenntartói kiegészítĘ támogatás elszámolása
Egyházi kiegészítĘ támogatás elszámolása
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tĘketartozás
Az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett kamattartozás
Jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás visszavonása
CsökkentĘ tételek összesen (3+4+5+6+7+8+9+10+11)
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c)7
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások (a+b+c)
a) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei (a+b+c)7
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások (a+b+c) 8
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása - pénzügyileg teljesítendĘ9
Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás - az Áht. 64. §-a (5) a)
pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónap kivételével – pénzügyileg teljesítendĘ10
KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés – pénzügyileg teljesítendĘ10,11
Az önkormányzatot terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása - megfizetĘ az önkormányzat az
Igazgatósággal kötött külön megállapodásban rögzített idĘpontig
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (16+17+20)
A következĘ hónapot terhelĘ tartozásból a köztehertartozás összege - az Áht. 64. §-a (5) a)
pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban 11,12
Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban levont összeg12
Az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapot terhelĘ lemondás miatt fennálló tartozás 13

26.

Lemondás miatt az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban levont összeg14
Lemondással korrigált nettó utalás az Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban–
pénzügyileg teljesítendĘ 15

27.

A lemondás miatt benyújtandó inkasszó – pénzügyileg teljesítendĘ 16

28.

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás (13a+14a)
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások (13b+14b)
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (13c+14c)
Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen (13+14) – tájékoztató adat

Részletezése a 16/A 4.1. számú adatlapon.
Részletezése a 16/A 4.2. számú adatlap I. táblában.
Az önkormányzatot / többcélú kistérségi társulást megilletĘ összeg.
Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg,
lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesít.
Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti,
ameddig arra az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás nettó finanszírozásánál
figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási
és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások, az elĘzĘ idĘszak felhalmozott
tartozása és kamatai, az Áht. 64/A. §, illetve egyéb jogszabály alapján keletkezett tĘke- és
kamattartozás, valamint a jogtalanul igénybe vett lakossági közmĦfejlesztési támogatás
visszavonása beszámításán felül – fedezetet nyújt.
Kiutalás: (Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónap
kivételével),
1-12+13+15-17> 0 esetén a 18. sor kerül kitöltésre és a 19. sor értéke 0,
Tartozás: 1-12+13+15-17< 0 esetén a 19. sor kerül kitöltésre és a 18. sor értéke 0,
Megjegyzés: ha 1-12+13+15-17 = 0, akkor 18. és a 19. sor értéke is 0.
A tartozás összegérĘl benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az
Igazgatóságot a Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a benyújtást követĘ
hónap 5. napjáig értesíti.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban szerepelhet
adat.
19-2 > 0 esetén a 22. sor kerül kitöltésre és a 23. sor értéke 0,

13.

14.

15.

16.

19-2 < 0 esetén a 23. sor kerül kitöltésre és a 22. sor értéke 0,
19-2 = 0 esetén a 22. és a 23. sor értéke 0.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ második hónapban
22 > 0 esetén 24. sor = 2. sor,
23 > 0 esetén 24. sor = 19. sor,
19 – 2 = 0 esetén 24. sor = 2. sor = 19. sor,
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban az elĘzĘ hónap 24.
sorában szereplĘ összeg.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet
adat
18 > 0 esetén kerül kitöltésre,
ha 18 – 24 t 0 , akkor 24. sorban szereplĘ összeg,
ha 18 – 24 < 0 , akkor 18. sorban szereplĘ összeg.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet
adat
18 > 0 esetén értéke a 18. sor és a 25. sor különbsége, 18 = 0 vagy 18-25 < 0 esetén 26 sor
értéke 0.
Áht. 64. §-a (5) a) pontjában szereplĘ határidĘt követĘ harmadik hónapban szerepelhet
adat
18 > 0 és 18-24< 0 esetén 24.sor és a 18. sor különbsége,
18 = 0 esetén a 24. sorban szereplĘ össze.
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16/A 4.2. számú adatlap

III.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése
(0708A APEH Havi bevallással egyezĘen, 2007. január 1-jét követĘ idĘszakra vonatkozó adatokat tartalmaz)

Sorszám

Pénztárazonosító

Tagdíj2
Magánnyugdíjpénztár neve
c.)

ÖnellenĘrzési pótlék3

Adónem
kód

Összege
(Ft)

d.)

e.)

Adónem
kód

Összege
(Ft)

Késedelmi pótlék 4
Adónem
kód

a.)

b.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

261

461

561

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0060

UNIQA és Egyesült Közszolgálati
Nyugdíjpénztár

264

464

564

5.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

6.

0001

Winterthur Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

7.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

268

468

568

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

g.)

i.)

8.

0021

9.

0022

269

469

569

10.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

270

470

570

11.

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

12.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

13.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

14.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

15.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

16.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

17.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

278

478

578

279

479

579

280

480

580

18.

0048

19.

0028

20.

0062

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

Összege
(Ft)

…..
…..
…..
…..
n

Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen

_________________________________, ………év …………………hó ……nap
P.H.

…………………………………………………
igazgató

1.
2.
3.
4.

Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával.
A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/A 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/A 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
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16/A 5.1. számú adatlap

HELYESBÍTė LAP
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy
OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek
2006. január 1-je elĘtti, ...... év ............. hónapra vonatkozó helyesbítésérĘl
(2001. január 1-jétĘl 2005. december 31-ig terjedĘ idĘszak)

A helyesbítés pénzügyi rendezésének idĘpontja: 2007. év .......... hó 20. napja

kódja
neve:
neve:
Költségvetési
címe:
szerv
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi
körzet:

Megye

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KSH
kód:

Összeg
(Ft)

Megnevezés
A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/–
Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/–
Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/–
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 125) +/–
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 124) +/–
Egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152, illetve 153) +/–
Start kártyával rendelkezĘk munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/–
ÖnellenĘrzési pótlék (adónem kód: 215) +/–
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ kötelezettség változása (1+2+3+4+5+6+7+8) +/–

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhelĘ adatszolgáltatási kötelezettségek a
bejelentett adatok alapján teljesülnek.
____________________, .................év ............................... hó ........ nap

....................…………...........................
cégszerĦ aláírás
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16/A 5.2. számú adatlap

MEGYEI ÖSSZESÍTė
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy
OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek
2006. január 1-je elĘtti, ...... év ............. hónapra vonatkozó helyesbítésérĘl
(2001. január 1-jétĘl 2005. december 31-ig terjedĘ idĘszak)

A helyesbítés pénzügyi rendezésének idĘpontja: 2007. év .......... hó 20. napja

Megye
Igazgatóság

ÜgyintézĘ

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kódja:
neve:
kvázi
adószáma:
címe:
neve:
telefonszáma:

Összeg
(Ft)

Megnevezés
A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/–
Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/–
Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/–
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 125) +/–
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 124) +/–
Egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152, illetve 153) +/–
Start kártyával rendelkezĘk munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/–
ÖnellenĘrzési pótlék (adónem kód: 215) +/–
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ kötelezettség változása (1+2+3+4+5+6+7+8) +/–

____________________, .................év ............................... hó ........ nap

.............………….................................
aláírás
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16/A 5.3. számú adatlap

ÖSSZESÍTė
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy
OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek helyesbítéseirĘl
a 16/A 5.1. számú adatlapok pénzügyi rendezésének idĘpontja alapján
(2001. január 1-jétĘl 2005. december 31-ig terjedĘ idĘszak)

A helyesbítés pénzügyi rendezésének idĘpontja: 2007. év .......... hó 20. napja

kódja
neve:
neve:
Költségvetési
címe:
szerv
törzsszáma:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
pénzügyi
körzet:

Megye

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KSH
kód:

Összeg
(Ft)

Megnevezés
A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/–
Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/–
Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/–
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 125) +/–
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 124) +/–
Egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152, illetve 153) +/–
Start kártyával rendelkezĘk munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/–
ÖnellenĘrzési pótlék (adónem kód: 215) +/–
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ kötelezettség változása (1+2+3+4+5+6+7+8) +/–

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhelĘ adatszolgáltatási kötelezettségek a
bejelentett adatok alapján teljesülnek.
____________________, .................év ............................... hó ........ nap

................………..............................
cégszerĦ aláírás
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16/A 5.4. számú adatlap

MEGYEI ÖSSZESÍTė
A nettó finanszírozásba bevont költségvetési szervek központi forrásból vagy
OEP támogatásból származó járandóságai terhére elszámolt kötelezettségeinek helyesbítéseirĘl
a 16/A 5.2. számú adatlapok pénzügyi rendezésének idĘpontja alapján
(2001. január 1-jétĘl 2005. december 31-ig terjedĘ idĘszak)

A helyesbítés pénzügyi rendezésének idĘpontja: 2007. év .......... hó 20. napja

Megye
Igazgatóság

ÜgyintézĘ

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kódja:
neve:
kvázi
adószáma:
címe:
neve:
telefonszáma:

Összeg
(Ft)

Megnevezés
A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége (adónem kód: 103) +/–
Munkaadói járulék (adónem kód: 144) +/–
Munkavállalói járulék (adónem kód: 145) +/–
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 125) +/–
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (adónem kód: 124) +/–
Egészségügyi hozzájárulás (adónem kód: 152, illetve 153) +/–
Start kártyával rendelkezĘk munkáltatói közterhe (adónem kód: 186) +/–
ÖnellenĘrzési pótlék (adónem kód: 215) +/–
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ kötelezettség változása (1+2+3+4+5+6+7+8) +/–

____________________ , .................év ............................... hó ........ nap

P. H.

.......……….......................................
igazgató
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16/B 1.1./a számú adatlap
Megye

kódja:
neve:
Szolgáltatói kör típusa:
Kifizetés típusa:

nettó
havi
ELėIRÁNYZAT KÖZLė LAP
A GYÓGYÍTÓ-MEGELėZė ELLÁTÁSOK ELėIRÁNYZATAI TERHÉRE TELJESÍTENDė KIFIZETÉSEK
AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁRTÓL
2007. év ................ hónap

5

6

7

8

9

Gondozóintézeti
gondozás

10

Betegszállítás és
orvosi
rendelvényĦ halottszállítás
11

MĦvesekezelés

12

Gyógyító-megelĘzĘ ellátás
Otthoni
MĦködési
CélelĘszakköltségirányzatok
ápolás
elĘleg

13

14

15

Mentés

16

Laboratóriumi
ellátás

Járóbeteg
szakellátás

17

18/a.

18. oszlopból
CT,
Aktív
MRI
FekvĘbeteg
szakellátás
18/b.

18/c.

Krónikus
fekvĘbeteg
ellátás

18/d.

MAGYAR KÖZLÖNY

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1,2,3,4)*
Járandóság
ElĘleg
elĘleg
a 13. havi
Háziorvosi,
VédĘnĘi szolgáltaFogászati
illetményhez
háziorvosi
tás, anya-, gyermekellátás
ügyeleti
és ifjúságvédelem
ellátás

Megye összesen

Az adatlapon szereplĘ, OEP-kód és név alapján egyértelmĦen azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra

2006/164. szám

*

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*
Gyógyító-megelĘzĘ ellátás
18. oszlopból
Összevont
szakellátás
Speciális
Extrafinan- Struktúra átalakíStruktúra
összesen
fin. fekvĘszírozás
tással változó
átalakítás
(18/a.+18/b.+
beteg ellátás
finanszírozási
pályázata
18/c.+18/d.+
keret

Céltartalék

18/f.

18/g.

18/h.

18

Járandóság
elĘleg
visszavonása

(5+6+7+8+9+
10+11+12+
13+14+15+
16+17+18+19)

18/e.+18/f.+
18/g.+18/h.)

18/e.

Tárgyhavi
összes bevétel

19

20

21

ElĘleg
a 13. havi
illetményhez
tárgyhavi
visszavonása

22

MĦködési
elĘleg
visszavonása

23

OVSZ
vérellátás
levonása

24

GyógyítómegelĘzĘ
ellátás
hónap elsĘ
munkanapján
utalt
összege
25

Egyéb
csökkentĘ
tételek
(pl. ellenĘrzés
miatti
visszavonás stb.)
26

Visszavonások
összesen

Tárgyhavi
nettósítás
alapját
képezĘ
támogatás
összege

(20-27)

(Tájékoztató
adat)

27

28

29

MAGYAR KÖZLÖNY

________________________ , ............... év ........................... hó ......... nap

*

ElĘzĘ
hónap
rendkívüli
utalásai

(21+22+
23+
24+25+26)

Megye összesen

2006/164. szám

16/B 1.1./b számú adatlap

Az adatlapon szereplĘ, OEP-kód és név alapján egyértelmĦen azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra
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16/B 3.1. számú adatlap

ELSZÁMOLÁS
az OEP támogatásból a költségvetési szervet az Áht. ... § (...) alapján
(nettó módon) megilletĘ pénzügyi teljesítésrĘl
2007. év .............hónap

Költségvetési
szerv

neve:
címe:
törzsszáma:
OEP-kód:
adószáma:
Pénzügyi körzet:

KSH kód:

I.

Sorszám

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

Megnevezés
a.) Járandóság elĘleg
b.) ElĘleg a 13. havi illetményhez
c.) Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
d.) VédĘnĘi szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
e.) Fogászati ellátás
f.) Gondozóintézeti gondozás
g.) Betegszállítás és orvosi rendelvényĦ halott-szállítás
h.) MĦvese kezelés
i.) Otthoni szakápolás
j.) MĦködési költségelĘleg
k.) CélelĘirányzatok
l.) Mentés
m.) Laboratóriumi ellátás
n.) Összevont szakellátás
o.) Céltartalék
p.) Járandóság elĘleg visszavonása
q.) ElĘleg a 13. havi illetményhez tárgyhavi visszavonása
r.) MĦködési elĘleg visszavonása
s.) OVSZ vérellátás levonása
t.) Gyógyító-megelĘzĘ ellátás hónap elsĘ munkanapján utalt összege
u.) Egyéb csökkentĘ tételek (pl. ellenĘrzés miatti visszavonás stb.)
Tárgyhavi nettósítás alapját képezĘ támogatás összege (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+o-p-q-r-s-t-u)
A személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
Külön adó
(adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)
d.) Határozat – járuléktartozás
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
a.) A munkáltatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
(adónem kód: 124)
Munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
Munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 153)
Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b)
START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy 25 % mértékĦ
kötelezettség összege
(adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás
(adónem kód: 190)

Összeg
(Ft)

2006/164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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16/B 3.1. számú adatlap

Sorszám

27.
28.
29.

a.) A magánszemélyt terhelĘ 11 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 193)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 192)
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224, 226)
Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/(adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/(adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/(adónem kód: 145)
d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 125)
e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 124)
f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/(adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy
25 % mértékĦ kötelezettség összege +/(adónem kód: 186)
h.) ÖnellenĘrzési pótlék +/(adónem kód: 215)
Helyesbítés összege 2006. január 1-je elĘtti idĘszakra
(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)
a.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizetĘhely esetén
(adónem kód: 124)
b.) Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján nem önálló tb kifizetĘhely esetén
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b)
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség összege 1
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség összege 2
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 3
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
Befizetési kötelezettségek összesen (19+20)
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
CsökkentĘ tételek összesen (21+22+23)
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által – nettó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások 4
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások foglalkoztatottat
terhelĘ kötelezettségei5
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 5
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása 6
Nettó finanszírozásba bevont folyósítandó költségvetési juttatás kiutalás 7

30.

KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés 7

31.
32.

A költségvetési szervet terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása
kötött külön megállapodásban rögzített idĘpontig
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (25+28+31)

33.
34.

ElĘzĘ hónap rendkívüli utalásai 8
Az állami adóhatóságnál nyilvántartott tárgyhónapra vonatkozó kötelezettség (19-16) 8

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

7.

8.

Összeg
(Ft)

Megnevezés

6

- megfizetĘ a költségvetési szerv az Igazgatósággal

A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
A költségvetési szervet megilletĘ összeg.
Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál
figyelembe vett támogatások, hozzájárulások, a kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások,
valamint az elĘzĘ idĘszak felhalmozott tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt.
Kiutalás
1-24+26+27-28>0 esetén a 29. sor kerül kitöltésre és a 30. sor értéke 0,
Tartozás
1-24+26+27-28<0 esetén a 30. sor kerül kitöltésre és a 29. sor értéke 0,
Megjegyzés: ha 1-24+26+27-28 = 0, akkor 29. és a 30. sor értéke is 0.
Tájékoztató adat.
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II.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése
(0708A APEH Havi bevallással egyezĘen, 2007. január 1-jét követĘ idĘszakra vonatkozó adatokat tartalmaz)

Sorszám

Pénztárazonosító

Magánnyugdíjpénztár neve

Összege
(Ft)

ÖnellenĘrzési
pótlék2
Összege
(Ft)

f.)

g.)

Adónem
kód

Késedelmi
pótlék 3
Összege
(Ft)

h.)

i.)

b.)
0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

261

461

561

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0060

UNIQA és Egyesült Közszolgálati
Nyugdíjpénztár

264

464

564

5.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

0001

Winterthur Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

7.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

8.

0021

9.

0022

10.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

11.

e.)

Adónem
kód

1.

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

d.)

Tagdíj1

a.)

6.

c.)

Adónem
kód

267

467

567

268

468

568

269

469

569

270

470

570

271

471

571

12.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

13.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

14.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

15.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

16.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

17.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

278

478

578

279

479

579

280

480

580

18.

0048

19.

0028

20.

0062

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen

_____________________________________, ………………év……………………….hó………….nap

1.
2.
3.

A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.a.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.b.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/B 3.1. számú adatlap I. tábla 18.c.) sor = a 16/B 3.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
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ELSZÁMOLÁS
az OEP által finanszírozott költségvetési szerv nettó finanszírozásba bevont
„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások”
igényléséhez
2007. év ..................... hónap

neve:
címe:
törzsszáma:
OEP-kód:
adószáma:
pénzforgalmi jelzĘszáma:
Pénzügyi körzet:

Költségvetési
szerv

Sorszám

1

KSH kód:
Az Igazgatóság,
mint kifizetĘhely
által – bruttó
módon – teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások

Megnevezés

2
a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény

3

Az Igazgatóság,
mint kifizetĘhely
által
– bruttó módon –
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások
foglalkoztatottat
terhelĘ
kötelezettségei**
4

Az Igazgatóságot
megilletĘ
kifizetĘhely által
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások *

(3–4)
5

A kifizetĘ által
– bruttó módon –
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások **

6

Társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások
összesen

(3+6)
7

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/–)
c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
c.) Táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti
táppénz
f.) Passzív jogon folyósított táppénz
g.) Gyermekápolási táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
i.) Baleseti táppénz
j.) Gyermekgondozási díj
k.) KifizetĘhelyek költségtérítése
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége
Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)
a.) Gyermekgondozási segély
b.) Családi pótlék
c.) Anyasági támogatás
d.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
e.) PéP tv. költségvetési megtérítése
f.) Szociális támogatás
g.) Megváltozott munkaképességĦek kereset-kiegészítése (átmeneti keresetkiegészítés)
h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége
i.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót
terhelĘ közterhei
Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)
A kifizetĘhely részére megtérítendĘ összeg (1+2+3)
Az Igazgatóság elĘirányzat-felhasználási keretszámla terhére utalandó (2k)
Az Igazgatóság lebonyolítási számlára utalandó (4-2k)
, ......... év .....................................hó .........nap

*
**

Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság teljesíti.
A költségvetési szervet megilletĘ összeg.

Megye
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kódja:
neve:
neve:
telefonszáma:

ÜgyintézĘ

MEGYEI ÖSSZESÍTė
az OEP által finanszírozott költségvetési szervek nettó finanszírozásba bevont támogatásáról
2007. év ................hónap

Fogászati
ellátás

Gondozóintézeti
gondozás

EbbĘl
Betegszállítás és
orvosi rendelvényĦ
halottszállítás

MĦvesekezelés

Otthoni
szakápolás

MĦködési
költségelĘleg

CélelĘirányzatok

Mentés

Laboratóriumi
ellátás

5e

5f

5g

5h

5i

5j

5k

5l

5m

5o-5p-5q-5r-5s-5t5u-5v)

5

5a

5b

5c

5d

MAGYAR KÖZLÖNY

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*
Tárgyhavi támogatás összesen
Járandóság
ElĘleg a
Háziorvosi,
VédĘnĘi szolgáltatás,
(5a+5b+5c+5d+5e+
elĘleg
13. havi
háziorvosi
anya-, gyermek5f+5g+5h+5i+5j+
illetügyeleti ellátás
és ifjúságvédelem
5k+5l+5m+5n+
ményhez

Megye összesen

Az adatlapon szereplĘ, OEP-kód és név alapján egyértelmĦen azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra

2006/164. szám

*

Költségvetési szerv sorszáma, PIR törzsszáma, neve, OEP-kód (1, 2, 3, 4)*

Járóbeteg
szakellátás

5n I.

CT,
MRI

5n II.

Aktív
fekvĘbeteg
szakellátás

5n III.

5n oszlopból
Krónikus
Speciális
fekvĘfinanszíbeteg
rozású
ellátás
fekvĘbeteg

5n IV.

5n V.

Extrafinanszírozás

5n VI.

Struktúra
átalakítással változó
finanszírozási
keret

5n VII.

Struktúra
átalakítás
pályázata

5n VIII.

Összevont
szakellátás
összesen

EbbĘl
Céltartalék

Járandóság
elĘleg
visszavonása

(5n I.+ 5n II.+
5n III.+
5n IV.+5n V.+
5n VI.+
5n VII.+
5n VIII.)

5n

ElĘleg a 13.
havi illetményhez
tárgyhavi
visszavonása

MĦködési
elĘleg
visszavonása

OVSZ
vérellátás
levonása

GyógyítómegelĘzĘ
ellátás hónap
elsĘ munkanapján utalt
összege

Egyéb
csökkentĘ
tételek
(pl. ellenĘrzés miatti
visszavonás
stb.)

2006/164. szám

16/B 4.1./b számú adatlap

ElĘzĘ hónap
rendkívüli
utalásai

(Tájékoztató
adat)
5o

5p

5q

5r

5s

5t

5u

5v

MAGYAR KÖZLÖNY

Megye összesen

____________________ , ................ év ...................... hó .........nap

Az adatlapon szereplĘ, OEP-kód és név alapján egyértelmĦen azonosítható szolgáltatók címe és bankszámlaszáma az OEP szakmai és pénzügyi programjaiban elektronikus formában kerülnek rögzítésre és tárolásra.
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Megye
Igazgatóság

kódja / sorszám:
neve:
kvázi adószáma:
lebonyolítási számlaszáma:
címe:

/

MEGYEI ÖSSZESÍTė
2007. év ..................hónap

I.

Az OEP támogatásból (nettó módon) finanszírozott járandóságaik terhére elszámolt kötelezettségeinek
adatszolgáltatásáról az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettségeirĘl

Sorszám

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

Megnevezés
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
Különadó
(adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)
d.) Határozat – járuléktartozás
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
a.) A munkáltatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
(adónem kód: 124)
Munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
Munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 153)
Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b)
START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy 25 % mértékĦ
kötelezettség összege
(adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás
(adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 193)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 192)
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224, 226)
Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
a.) Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen +/(adónem kód: 103)
b.) Munkaadói járulék +/(adónem kód: 144)
c.) Munkavállalói járulék +/(adónem kód: 145)
d.) A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 125)
e.) Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség +/(adónem kód: 124)
f.) Egészségügyi hozzájárulás összege +/(adónem kód: 152. ill. 153)
g.) START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy
25 % mértékĦ kötelezettség összege +/(adónem kód: 186)
h.) ÖnellenĘrzési pótlék +/(adónem kód: 215)
1
Helyesbítés összege 2006. január 1-je elĘtti idĘszakra
(2001. január 1. és 2005. december 31. között) (a+b+c+d+e+f+g+h)
a.) Munkáltatói táppénz hozzájárulás önálló tb kifizetĘhely esetén
(adónem kód: 124)
b.) Munkáltatói táppénz MEP határozat alapján nem önálló tb kifizetĘhely esetén
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b)
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség összege 2
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség összege 3
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege 4
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság

Összeg (Ft)
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II.
Az OEP támogatásból a költségvetési szerveket az Áht. ... § (...) alapján (nettó módon) megilletĘ pénzügyi teljesítésrĘl,
a „Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások” igénylésérĘl

Sorszám

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összesen(7+8) – tájékoztató adat

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

Megnevezés
A tárgyhavi nettósítás alapját képezĘ támogatás összege 5
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség 6
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – megfizetĘ az Igazgatóság
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásai
ElĘzĘ idĘszak halmozott nettó tartozásaira felszámított kamat
CsökkentĘ tételek összesen (2+3+4+5)
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
A kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások (a+b+c) 7
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások (a+b+c)
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóság, mint kifizetĘhely által – bruttó módon – teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat terhelĘ kötelezettségei (a+b+c) 7
a.) Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelĘ ellátás
b.) Egészségbiztosítási Alapot terhelĘ ellátások
c.) Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások
Az Igazgatóságot megilletĘ kifizetĘhely által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások (a+b+c) 8
Az Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása – pénzügyileg teljesítendĘ 9
Kiutalás a gazdálkodó részére10
KövetkezĘ hónapot terhelĘ tartozás megelĘlegezés – pénzügyileg teljesítendĘ 10,11
Az intézményt terhelĘ, Igazgatóságot megilletĘ forgótĘke visszapótlása
Az Igazgatóság tárgyhavi forgótĘke igénye (10+11+14)

1.
2.

Összeg (Ft)

Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával.
A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék-értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
Részletezése a 16/B 4.1. számú adatlapon.
Részletezése a 16/B 4.2. számú adatlap I. táblázatában.
A költségvetési szervet megilletĘ összeg.
Az Igazgatóságot, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az Igazgatóság
teljesíti.
Az Igazgatóság forgótĘke tárgyhavi visszapótlását a Kincstár csak addig a mértékig teljesíti, ameddig arra a költségvetési szervezet nettó finanszírozásánál figyelembe vett
támogatások, hozzájárulások, a kifizetĘ által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege – a köztartozások valamint az elĘzĘ idĘszak felhalmozott
tartozása és kamatai beszámításán felül – fedezetet nyújt.
Kiutalás:
1-6+7+9-11 > 0 esetén a 12. sor kerül kitöltésre és a 13. sor értéke 0,
MegelĘlegezés:
1-6+7+9 < 0 esetén a 13. sor kerül kitöltésre és a 11., 12. sorok értéke 0,
Megjegyzés:
ha 1-6+7+9 = 0, akkor 11., 12., 13. sorok értéke 0.
A tartozás összegérĘl benyújtott azonnali beszedési megbízásról (inkasszó) a Kincstár az Igazgatóságot az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium útján a
benyújtást követĘ hónap 5. napjáig értesíti.
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III.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése
(0708A APEH Havi bevallással egyezĘen, 2007. január 1-jét követĘ idĘszakra vonatkozó adatokat tartalmaz)

Sorszám
a.)

Pénztárazonosító
b)

Magánnyugdíjpénztár neve
c.)

Adónem
kód

Tagdíj2
Összege
(Ft)

d.)

e.)

Adónem
kód

ÖnellenĘrzési
pótlék3
Összege
(Ft)

Adónem
kód

Késedelmi
pótlék 4
Összege
(Ft)

f.)

g.)

h.)

i.)

1.

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

261

461

561

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

4.

0060

UNIQA és Egyesült Közszolgálati
Nyugdíjpénztár

264

464

564

5.

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

6.

0001

Winterthur Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

7.

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

268

468

568

269

469

569

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

8.

0021

9.

0022

10.

0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

270

470

570

11.

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

12.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

13.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

14.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

15.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

16.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

17.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

278

478

578

279

479

579

280

480

580

18.

0048

19.

0028

20.

0062

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

…..
…..
n.
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen

_____________________________________,…………év……………………….hó………….nap

P. H.
…………………………………………………..
igazgató

1.
2.
3.
4.

Megegyezik a 16/A 5.4 számú adatlap tartalmával.
A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/B 4.2. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/B 4.2. számú adatlap III. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által évente egyszer közölt „Késedelmi
pótlék-értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
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16. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[19. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
.................................................................................……................................. (fejezet) adatszolgáltatása és értékelése a
........................................................................................…................................... (szervezet) ......... évi tevékenységérĘl
A szervezet cégjegyzékszáma:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés
A szervezet alapításának idĘpontja:
A szervezet teljesítményét jellemzĘ naturális mutatók:

Mértékegység
év-hó-nap

6.
7.
8.

(ezer Ft)
A szervezet tárgyévi összes bevétele (3.+ 6.+ 11.+ 12. sorok)
(ezer Ft)
Értékesítés nettó árbevétele (4. + 5. sor)
ebbĘl (3. sorból): költségvetési szervtĘl származó vállalkozási bevétel
(ezer Ft)
(ezer Ft)
ebbĘl (3. sorból): nem költségvetési szervnek végzett vállalkozási
tevékenység árbevétele
(ezer Ft)
Egyéb és rendkívüli bevételek
ebbĘl (6. sorból): a szervezet tárgyévi saját fejezeti támogatása,
(ezer Ft)
a támogatási elĘirányzat megnevezése a központi költségvetésben (fejezet, cím alcím):

9.
10.

ebbĘl (6. sorból): a tárgyévi egyéb központi költségvetési támogatása,
(ezer Ft)
a támogatási elĘirányzat megnevezése a központi költségvetésben (fejezet, cím, alcím):

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pénzügyi mĦveletek bevételei
Egyéb bevétel, amely a fenti felsorolásban nem szerepel
ebbĘl (12. sorból): közhasznú tevékenységbĘl, nem költségvetési
szervtĘl származó bevétel
A szervezet tárgyévi összes ráfordítása
ebbĘl (14. sorból): az éves „mĦködtetési” ráfordítás
ebbĘl (15. sorból): a személyi jellegĦ ráfordítások
A szervezet tárgyévi adózott eredménye
Gazdasági társaságnál a fizetett osztalék összege
A szervezet tárgyévi mérleg szerinti eredménye
A szervezet egy éven túli pénzügyi befektetéseinek összege
ebbĘl (20. sorból): részesedések összértéke
a részesedések tételes megnevezése, értéke:

(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)

22.
23.

A szervezet egy éven belüli pénzügyi befektetéseinek összege
A szervezet alapításkori induló tĘkéje, illetve jegyzett tĘkéje
ebbĘl (23. sorból): állami részesedés /(köz)alapítványok esetében
24. vagyoni hozzájárulás/ az induló vagyonból
25. A szervezet saját tĘkéje
26.
ebbĘl (25. sorból): a fejezet tárgyévi részesedése
/kivéve (köz)alapítványok/
27. TĘkeemelés a tárgyévben
28. A szervezet hitelállományának összege
29.
ebbĘl (28. sorból): az éven belüli hitelek állománya
ebbĘl (28. sorból): az éven túli hitelek állománya
30.
31. A szervezet lejárt tartozásainak összege
ebbĘl (31. sorból): az éven túli lejárt tartozások állománya
32.
33. A szervezet lejárt követelésállományának összege
34.
ebbĘl (33. sorból): az éven túli követelésállomány
35. A teljes munkaidĘben foglalkoztatottak
átlagos statisztikai állományi létszáma
36. A részmunkaidĘben foglalkoztatottak
átlagos statisztikai állományi létszáma
37. A teljes munkaidĘben foglalkoztatottak éves átlagjövedelme

(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(ezer Ft)
(fĘ)
(fĘ)
(ezer Ft/év/fĘ)

Érték
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szám
38. A részmunkaidĘben foglalkoztatottak éves átlagjövedelme
39. A megbízási, vállalkozási formában foglalkoztatottak számára
kifizetett összeg
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Mértékegység

Érték

(ezer Ft/év/fĘ)
(ezer Ft/év)

Budapest, 200.. ..hó ..nap
Kiállító neve, telefonszáma, aláírása:
ADATSZOLGÁLTATÁS ÉS ÉRTÉKELÉS
a fejezetek érdekeltségébe (vagyonkezelésébe) tartozó alapítványok,
közalapítványok, gazdálkodó szervezetek tárgyévi központi költségvetési
finanszírozásáról
A szervezet tevékenységének összegzĘ fejezeti értékelése:
a) kiváló; b) jó; c) közepes; d) gyenge; e) eredménytelen
Az adatlap számszaki ellenĘrzéséért és a minĘsítésért felelĘs vezetĘ neve:
beosztása:
aláírása:
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A táblázat minden adatsorát ki kell tölteni, az üres értékhelyet nullával jelölve. Az adatszolgáltatás során
a jogszabályban megadott formán nem lehet változtatni. Az adatok egyéb részletezése külön, a táblázaton
kívül (a táblázat érintett sorának megjelölésével) történhet.
1. pont: nem pénzügyi mutatószámok, hanem olyan adatok, valamint az
azokból képzett statisztikai mutatószámok (arányok, viszonyszámok stb.),
amelyek jól jellemzik az adott szervezet teljesítményének jellegét,
mennyiségét és/vagy minĘségét (km, kg, db, fĘ, stb);
7. pont: a saját fejezeti támogatásba a tĘkeemelés nem tartozik bele, azt a
27. sorban kell feltüntetni;
12. pont: a közhasznúsági szerzĘdés alapján valamely tevékenység
végzésére kapott költségvetési támogatást a 7. sorban kell feltüntetni;
15. pont: a szervezet éves mĦködtetési ráfordításai:
a) (köz)alapítványoknál - titkárság, kuratórium, felügyelĘbizottság
mĦködtetési kiadásai, bírálat, minden olyan költség, ami nem közvetlenül a
szervezet szakmai alaptevékenysége teljesítése, finanszírozása keretében
merült fel,
b) gazdálkodó szervezet esetében - a szervezet általános költségei;
22. pont: pl. forgatási céllal vásárolt értékpapírok;
27. pont: az alapító(k) / tulajdonos(ok) által a szervezetnek adott tĘkeemelés összege.
Az összegzĘ fejezeti értékelés: a minĘsítés alapját az adatszolgáltatás adatai és e rendelet 149/A. § (1)
bekezdésében foglalt szempontok alapján elkészített értékelés képezi, amely figyelembe veszi a gazdálkodás
eredményességét, az ellátott alaptevékenységet, a közhasznú tevékenység ellátásának színvonalát, az
ügyvezetés tevékenységét, a szervezet mĦködésének szabályozottságát, dokumentáltságát, a mĦködéssel
kapcsolatos problémákat is.
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17. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[Kiegészítés a 22. számú melléklethez a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
[Kötelezõen közzéteendõ közérdekû adat
megnevezése

„39.

40.

Közzététel
módja

Adatfelelõs

Adatközlõ

Megjegyzés]

A központi költségvetés terhére
Fejezet
vállalt hosszú távú kötelezettségek felügyeleállománya és várható kifizetések
tét
évek szerinti bontásban
ellátó
szerv
Az Áht. 15/A. § (1) bekezdésében
SZMM
meghatározott, az elkülönített
állami pénzalapokból nyújtott,
nem normatív, céljellegû, mûködési és fejlesztési támogatásokra
vonatkozó adatok

Magyar
Államkincstár

Kincstár
honlap

tárgynegyedévet követõ 60 nap

SZMM

SZMM
honlap

A Munkaerõpiaci Alapból a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a
munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény alapján foglalkoztatás és képzés céljából adott
támogatások összegérõl összevontan, évente egyszer, a tárgyévet követõ év január 31. napjáig
kell adatot közzétenni. Elsõ közzététel: 2008. év.”
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18. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[23. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

NYILATKOZAT
A) Alulírott .........................................................., a .................................................. költségvetési szerv vezetõje jogi
felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az elõírásoknak megfelelõen ....................................... évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belsõ kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerek,
valamint belsõ ellenõrzés) hatékony, eredményes és gazdaságos mûködésérõl.
Gondoskodtam:
– a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerû igénybevételérõl, az alapító
okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáról,
– a rendelkezésre álló elõirányzatoknak a célnak megfelelõ felhasználásáról,
– a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérõl,
– a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl, azok teljességérõl és hitelességérõl,
– a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek összhangjáról,
– az intézményi számviteli rendrõl, valamint
– a belsõ kontroll rendszer megszervezésérõl, valamint hatékony, eredményes és gazdaságos mûködtetésérõl.
Kijelentem, hogy
– a benyújtott beszámolók a jogszabályi elõírások szerint a valóságnak megfelelõen, átláthatóan, teljeskörûen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
– olyan rendszert vezettem be, ami megfelelõ bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerûségére és szabályszerûségére
vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
– a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelõsségi körök meghatározása, mûködtetése, a vezetõk a szervezet
minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítõ eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják
hajtani a kitûzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrõl a vezetõi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
Kelt: ......................................................................

P. H.
......................................................................
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ......................................................................
P. H.

......................................................................
aláírás
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19. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[24. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

A Kincstár által a forintszámla vezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjak, jutalékok
Terhelési forgalom
1. Forintban végrehajtott mûveletek
Bankközi forintátutalás Giro-n keresztül
– Papír alapú (beleértve az inkasszót is)
– Elektronikus

0,7 ezrelék, min. 300 Ft
0,5 ezrelék, min. 250 Ft

Csoportos átutalás (a csoportba tartozó tételek után)

0,5 ezrelék, min. 30 Ft/tétel

VIBER-en történõ átutalás

5 ezrelék, min. 10 000 Ft

Belsõ (Kincstár által vezetett számlára történõ) átutalás
– Papír alapú (beleértve az inkasszót is)
– Elektronikus
– Csoportos átutalás (a csoportba tartozó tételek után)

0,5 ezrelék, min. 100 Ft
0,4 ezrelék, min. 50 Ft
0,3 ezrelék, min. 10 Ft/tétel

Készpénzfelvétel

2 ezrelék, min. 350 Ft

Postai kifizetési utalvány*
– Papír alapú
– Elektronikus

0,7 ezrelék, min. 300 Ft/tétel
0,3 ezrelék, min. 10 Ft/tétel

2. Devizában végrehajtott mûveletek*
Deviza-átutalások

0,4 ezrelék, min. 50 Ft

3. Különdíjak
–
–
–
–
–
–
–

Számlavezetési díj
Fiókbérleti díj
Fedezetigazolás, ill. egyéb igazolás kiadása
Pótlólag kért számlakivonat
Elõzetesen bejelentett készpénzigény felvételének elmulasztása
Rendelkezésre állási díj:
Elõzetesen bejelentett kötelezettségvállalás idõben késõbbi vagy a teljesítés
elmaradása 162.§ (5)
– Elõzetesen bejelentett kiadástól eltérõ teljesítés 162/A. § (5) bek.

2 000 Ft/számla/hó
500 Ft/hó/ügyfél
1 000 Ft/db
300 Ft/db
2 ezrelék, min. 350 Ft

Jóváírási forgalom

jutalékmentes

* A Kincstár által felszámított díj a külsõ szolgáltatók által áthárított díjon felül kerül terhelésre.

1 ezrelék /nap, max. 50 E Ft/nap
1 ezrelék/dekád max. 500 E Ft/dekád
a különbözet után
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20. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[26. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
2007. évi várható kiadások és bevételek alakulása
Fejezet neve:
Millió forintban, egy tizedessel
I. negyedév
Megnevezés

Február

Március

Április

Május

III. negyedév
Június

Július

Augusztus

IV. negyedév
Szeptember

Október

November December

Éves
összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

Kiadás
1051 szektor
1091 szektor
Ebbõl: központi beruházások
uniós elõirányzatok
egyéb szakmai fejezeti
kezelésû elõirányzatok
Folyó bevétel
1051 szektor
1091 szektor
Ebbõl: uniós elõirányzatok
Támogatás
1051 szektor
1091 szektor
Elõzõ évi maradvány
1051 szektor
1091 szektor

Január

II. negyedév
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21. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[27. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
Bizonylat kódja

E F T 0 1

Bizonylat sorszáma

ElĘirányzat finanszírozási terv
eredeti elĘirányzat, évközi módosított elĘirányzat, kifizetési ütem módosítása

20…. év
Fejezet neve:

Fejezet száma:
Költségvetési elĘirányzat

cím

ÁHT-T azonosítója:
Megnevezése:

alcím

jogcímcsop jogcím

Címbesorolása:

Számlaszáma:
Adatok: ezer Ft-ban
Sorszám

Ütemezés idĘszaka

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

5.

6.

Támogatás

7.

8.

9.

10.

ElĘir.módosítás (EG03F)
I. negyedév
Közvetlen felhasználás
ElĘir.módosítás (EG03F)
II. negyedév
Közvetlen felhasználás
ElĘir.módosítás (EG03F)
III. negyedév
Közvetlen felhasználás
ElĘir.módosítás (EG03F)
IV. negyedév
Közvetlen felhasználás
ElĘir.módosítás (EG03F)
Tárgy évet követĘ kifizetés miatti
maradvány összeg
Közvetlen felhasználás
ElĘir.módosítás (EG03F)
…………………..hónap
2. Dekád 11-20.

22.
23.

3. Dekád 21-hóvégéig
EG03F

27.

4.=6+8+10

Maradvány

elĘ
jel

Közvetlen felhasználás

1. Dekád 1-10.

26.

Bevétel

elĘ
jel

Éves elĘirányzat

21.

25.

3.

Kiadás

elĘ
jel

elĘirányzata

20.

24.

elĘ
jel

……………………hónap
közvetlen felhasználás
EG03F
……………………hónap

28.

közvetlen felhasználás

29.

EG03F

Fejezet cégszerĦ aláírása
P.H.
Dátum:
20….. év …………hó ……nap
Iktatószám:

ÜgyintézĘ:
Telefon:

Kincstár részérĘl engedélyezte:
Aláírás:
P.H.
Dátum:
20….év …………hó ….nap
Iktatószám:

Magyar Államkincstár részérĘl:
ÜgyintézĘ:
P.H.
EllenĘrizte:
Rögzítette:
Dátum:
20….. év ……………hó …….nap
Iktatószám:
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Kitöltési útmutató
az EFT01 számú „Elõirányzat finanszírozási terv” elnevezésû ûrlaphoz
1. A feladat finanszírozás és központi kezelésû elõirányzatok körébe nem tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére a fejezet felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: fejezet) jogi és természetes személyek javára – elõirányzatmódosítás nélkül – közvetlenül kifizetésre kerülõ elõirányzatokhoz kapcsolódó támogatást elõirányzat finanszírozási
terv (EFT01 számú nyomtatvány) útján veheti igénybe.
A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ kiadási elõirányzatok esetében az elõirányzatot meghaladó támogatás összege EG-05 számú adatlap használatával vehetõ igénybe
az adatlap kitöltési útmutatójában foglaltak szerint.
2. Az éves finanszírozási tervet a fejezetnek tárgyév január 10. napjáig, majd ezt követõen havonta a tárgyhónapot
megelõzõ hó 20. napjáig, az év elsõ hónapjára vonatkozó tervet dekádonkénti részletezésben a tárgyévet megelõzõ év
december 22-ig kell benyújtani két példányban a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár). Az év elsõ hónapjára benyújtandó finanszírozási terv a költségvetési törvényjavaslat szerinti elõirányzat január havi ütemezését
tartalmazza (csak a hónapra vonatkozó részt kell kitölteni).
A finanszírozási terv tartalmazza az éves kiadási elõirányzatot és annak forrásait (bevétel, maradvány, támogatás),
illetve ezek negyedéves és havi bontásait, valamint a tárgyhónap dekádonkénti bontását.
A dekádonként 100 millió forintot elérõ, vagy azt meghaladó kiadási ütemet (4. oszlop 20-22. sor) kötelezettségenként részletezni, indokolni kell.
A benyújtott finanszírozási terv üteme a módosításra vonatkozó elõirányzat finanszírozási terv benyújtását követõ
30 napon belüli idõszakra részletes indoklás alapján csak a kincstár engedélyével változtatható. (Benyújtás idõpontja a
Kincstárba érkezés dátuma.) A kérelmet és a módosító adatlapot legkésõbb a kiadás várható teljesítésének idõpontját
megelõzõ 10. napig kell benyújtani a Kincstárhoz. Ettõl eltérni csak rendkívüli esetben (pl. árvíz) lehet.
A Kincstár a finanszírozási terv feldolgozását az adatlap egy példányának visszaküldésével igazolja vissza.
A Kincstár a finanszírozási tervben foglalt támogatási keretet dekádonként a dekád elsõ munkanapján utalja a fejezetek fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlájára vagy alszámlájára.
A támogatással fedezett fejezeti kezelésû elõirányzat központi költségvetési szervnél történõ felhasználása csak elõirányzat módosítás útján vehetõ igénybe az EG-03F és elõrehozás esetén az EG-02 számú adatlapok használatával az
említett ûrlapok kitöltési útmutatóiban foglaltak szerint.
3. Az ûrlap adatai:
– Bizonylat sorszáma: A fejezet által a Kincstárhoz benyújtott ûrlapok éven belüli folyamatos sorszámozására szolgál.
– Eredeti elõirányzat, évközi módosított elõirányzat, kifizetési ütem módosítása: A bizonylat benyújtásakor a megfelelõ
szövegrész aláhúzandó.
= eredeti elõirányzat: a tárgyévi költségvetési törvényben jóváhagyott elõirányzat ütemezése
= évközi módosított elõirányzat: év közben EG-03F adatlapon benyújtott elõirányzat módosításhoz kapcsolódó finanszírozás ütemezése
= kifizetési ütem módosítása: a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 109. § (10) bekezdése szerinti, a benyújtott
ütemezéstõl eltérõ teljesítések miatti módosítás
A kifizetési ütem módosítása esetén, ha a módosítás
– adott hónapon belül dekádok közötti: a módosítandó dekádok soraiban +/– elõjellel kell feltüntetni a változást.
A módosítás a hónapra összesített kifizetés összegét nem érintheti (19. sor összege nulla)
– bejelentett hónapok közötti: a tárgyhavi érintett dekád sorában és a következõ két hónap valamelyikében
(vagy mindkettõben) +/– elõjellel kell a módosítás összegét feltüntetni. Amennyiben a módosított hónapok
nem azonos negyedévbe tartoznak a megfelelõ negyedéveknél is jelölni kell a változásokat a megfelelõ elõjellel
– csak negyedévek közötti: a még be nem jelentett hónapokra vonatkozó módosításokat csak az érintett negyedévek megfelelõ soraiban kell +/– elõjellel feltüntetni.
– Költségvetési év: Tárgyév, amelyre a finanszírozási terv vonatkozik.
– Fejezet száma, neve: A Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetésérõl szóló törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) található fejezet szám és megnevezés.
– Költségvetési elõirányzat államháztartási egyedi azonosítója, megnevezése: Az államháztartási egyedi azonosító
szám alkalmazásáról szóló 3/1997. (II.7.) PM rendelet alapján a pénzügyminiszter által adott azonosító szám, illetve a
fejezeti kezelésû elõirányzat megnevezése.
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– Címbesorolás: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott azonosító számokat kell feltüntetni.
– Számlaszám: A fejezeti kezelésû elõirányzat (ÁHT-T) számlához rendelése szerinti 24 pozíciós elõirányzat-felhasználási keretszámla vagy alszámla számát tartalmazza.
– Ütemezés idõszaka: Az éves elõirányzat felhasználásának ütemezését tartalmazza forrásonként (bevétel, maradvány,
támogatás) negyedéves és havi bontásban, figyelembe véve a tárgyévet követõ évre áthúzódó kifizetések összegét is.
A havi bontás a tárgyhónap és az azt követõ két hónap adatait tartalmazza.
A dekádonkénti bontás a tárgyhavi elõirányzat felhasználás dekádonkénti ütemezését tartalmazza.
A fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról történõ közvetlen felhasználás mellett fel kell tüntetni az
elõirányzat átcsoportosítás útján központi költségvetési szervnél, illetve fejezetek közötti megállapodás alapján más
fejezetnél megvalósuló felhasználás ütemezését is.
– Közvetlen felhasználás: A fejezeti kezelésû elõirányzat jogi és természetes személyek javára – elõirányzat-módosítás
nélkül – közvetlen kifizetéssel történõ igénybevétele.
– Elõirányzat-módosítás (EG-03F): A fejezeti kezelésû elõirányzat bármely központi költségvetési szervnél illetve fejezetek közötti megállapodás alapján más fejezetnél elõirányzat módosítás útján történõ igénybevétele.
– Kiadás: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott kiadási elõirányzat (ill. aktuális elõirányzat) felhasználását tartalmazza az ütemezési idõszakoknak megfelelõ bontásban.
– Bevétel: A tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott bevételi elõirányzat (ill. aktuális elõirányzat) teljesülése
szerint ütemezett bevétel, amely az adott idõszak kiadásainak forrásául szolgál.
– Maradvány: Elõzõ évi elõirányzat maradvány összege, amely az adott idõszak kiadásainak forrásául szolgál.
– Támogatás: Az éves támogatási összeg igénylése a megadott ütemezés szerint. Az igényelt támogatás az adott idõszak
kiadásainak forrásául szolgál.
Az adatlap kitöltésénél az alábbi egyezõségekre kell figyelmet fordítani:
4. oszlop megfelelõ sorai = 6+8+10 oszlopok ugyanazon sorainak összegével
1. sor = 2+3 sorok = 4+7+10+13+16 sorok
2. sor = 5+8+11+14+17 sorok
3. sor = 6+9+12+15+18 sorok
4. sor (I. negyedév) = 19 (január)+24 (február)+27 (március) sorok
19. sor = 20+21+22+23 sorok
A hónap dekádra bontásakor az adott sorokban szerepeltetett ütemnek egyeznie kell a korábban, ugyanazon hónapra
bejelentett ütemmel (pl. 19 sor összege = az elõzõ hónapban bejelentett – ugyanazon hónapra vonatkozó – 24. sor összegével).
4. Az ûrlap alján található rovatok a fejezet cégszerû aláírására és az adatközléshez kapcsolódó információk megadására, valamint a finanszírozási terv jogszabály által lehetõvé tett módosítása esetén a Kincstár engedélyének feltüntetésére és a visszaigazolásra szolgálnak.
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22. számú melléklet a 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[28. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

16/C 2.1. számú adatlap
ADATKÖZLė LAP
a Kincstári körbe tartozó
költségvetési szervek nettó finanszírozásához
2007. év .....................hónap

neve:
címe:
törzsszáma:
fejezet száma:
államháztartási egyedi azonosító száma:
adószáma:
elĘirányzat felhasználási keretszámla száma:

Költségvetési
szerv

KSH kód:

I.
Sorszám
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

*
**
***
****
*****

Megnevezés
Személyi juttatások bruttó összege
a.) A magánszemélyek személyi jövedelemadó kötelezettsége
b.) Az adózót terhelĘ – magánszemélyhez nem köthetĘ – személyi jövedelemadó összesen
c.) ElĘzĘ évi elszámolási különbözet
Személyi jövedelemadó kötelezettség összesen (a+b+c)
(adónem kód: 103)
Különadó
(adónem kód: 198)
a.) A foglalkoztatót terhelĘ nyugdíjbiztosítási járulék
b.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (nem magánnyugdíjpénztári tag esetén)
c.) A magánszemélyt terhelĘ nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tag esetén)
d.) Határozat – járuléktartozás
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c+d)
(adónem kód: 125)
a.) A munkáltatót terhelĘ egészségbiztosítási járulék
b.) Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka
c.) Határozat - járuléktartozás
Az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség (a+b+c)
(adónem kód: 124)
Munkaadói járulék
(adónem kód: 144)
Munkavállalói járulék
(adónem kód: 145)
a.) Százalékos mértékĦ egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 152)
b.) Tételes egészségügyi hozzájárulás
(adónem kód: 153)
Egészségügyi hozzájárulás összege (a+b)
START kártyával rendelkezĘre vonatkozó 15 és/vagy 25 % mértékĦ kötelezettség összege (adónem kód: 186)
KifizetĘt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás
(adónem kód: 190)
a.) A magánszemélyt terhelĘ 11 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 193)
b.) A magánszemélyt terhelĘ 11,1 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében
(adónem kód: 192)
c.) A magánszemélyt terhelĘ 15 % mértékĦ egyszerĦsített közteherviselési
hozzájárulás – nem magánnyugdíjpénztári tag és nem nyugdíjas munkavállaló esetében (adónem kód: 191)
Magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás összege (a+b+c)
ÖnellenĘrzési pótlék
(adónem kód: 215)
Határozat – bírság
(adónem kód: 224, 226)
Határozat – késedelmi pótlék
(adónem kód: 138)
Munkáltatói táppénz hozzájárulás – az Egészségbiztosítási Alapot megilletĘ kötelezettség *
a.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ tagdíjfizetési kötelezettség összege **
b.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ önellenĘrzési pótlék fizetési kötelezettség összege ***
c.) Magánnyugdíjpénztárakat megilletĘ késedelmi pótlék fizetési kötelezettség összege ****
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési kötelezettség összege (a+b+c)
Az állami adóhatóság felé teljesítendĘ befizetési kötelezettség (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)
Magánnyugdíjpénztárak felé teljesítendĘ 2007. január 1-jét megelĘzĘ idĘszakra vonatkozó
fizetési kötelezettség – tájékoztató adat
A MEP határozat alapján a nem önálló tb. kifizetĘhelyek töltik ki
A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által
évente egyszer közölt „Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
A b), c), d), f), h) mezĘk adatait a bevallással egyezĘen kell kitölteni.

Összeg (ezer Ft)
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16/C 2.1. számú adatlap
II.
A Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál vezetett számlájára teljesítendĘ kötelezettség részletezése
(2007. január 1-jét követĘ idĘszakra vonatkozó adatokat tartalmaz)

Sorszám
a.)

Pénztárazonosító

Magánnyugdíjpénztár neve *****

*****
b)

c.)

Adónem
kód

Tagdíj**

*****

Összege
(ezer Ft)

d.)

e.)

Adónem
kód

ÖnellenĘrzési
pótlék***

*****

Összege
(ezer Ft)

f.)

g.)

Adónem
kód
*****

Összege
(ezer Ft)

h.)

i.)

0008

AEGON Magyarország Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

261

461

2.

0016

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

262

462

562

3.

0019

Aranykor Nyugdíjpénztár

263

463

563

0060

UNIQA és Egyesült Közszolgálati
Nyugdíjpénztár

264

464

564

1.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

561

0031

Budapest Magánnyugdíjpénztár

265

465

565

0001

Winterthur Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

266

466

566

0013

Dimenzió Magánnyugdíjpénztár

267

467

567

0021

Életút ElsĘ Országos
Nyugdíjpénztár
Erste Bank Országos Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

268

468

568

269

469

569

0022
0006

ÉvgyĦrĦk Magánnyugdíjpénztár

270

470

570

0014

Honvéd Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

271

471

571

12.

0015

ING Magánnyugdíjpénztár

272

472

572

13.

0025

MKB Nyugdíjpénztár

273

473

573

14.

0002

OTP Magánnyugdíjpénztár

274

474

574

15.

0033

Postás Magánnyugdíjpénztár

275

475

575

16.

0061

Prémium Magánnyugdíjpénztár

276

476

576

17.

0037

Quaestor Magánnyugdíjpénztár

277

477

577

18.

0048

278

478

578

19.

0028

279

479

579

20.

0062

Vasutas Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár
Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára
K&H. Önkéntes és
Magánnyugdíjpénztár

280

480

580

10.
11.

Késedelmi
pótlék ****

…..
…..
…n..
Magánnyugdíjpénztárak állami adóhatóságnál
vezetett számlájára teljesítendĘ fizetési
kötelezettség összesen

.

A feltüntetett adatok az adózás rendjérĘl szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallás adataival megegyeznek.

, ......... év .....................................hó .........nap

P. H.
…………………………………………………..
aláírás

*
**
***
****
*****

A MEP határozat alapján a nem önálló tb. kifizetĘhelyek töltik ki
A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.a.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla e.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.b.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla g.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték.
A 16/C 2.1. számú adatlap I. tábla 16.c.) sor = a 16/C 2.1. számú adatlap II. tábla i.) oszlop összesen sorában szereplĘ érték, csak az APEH által évente egyszer közölt
„Késedelmi pótlék- értesítĘ” alapján szerepelhet adat.
A b), c), d), f), h) mezĘk adatait a bevallással egyezĘen kell kitölteni.
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16/C 2.2. számú adatlap

AdatközlĘ lap a „Társadalombiztosítási és családtámogatási
kifizetĘhely által teljesített ellátások”
igényléséhez *
2007. év .....................hónap
neve:
címe:
törzsszáma:
fejezet száma:
államháztartási egyedi azonosító száma:
adószáma:
elĘirányzat felhasználási keretszámla száma:

Költségvetési
szerv

KSH kód:

Sorszám

1.

2.

3.
4.

Megnevezés

Összeg (Ft)

a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény
b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/-)
c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény
Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
c.) Táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti táppénz
f.) Passzív jogon folyósított táppénz
g.) Gyermekápolási táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
i.) Baleseti táppénz
j.) Gyermekgondozási díj
k.) KifizetĘhelyek költségtérítése
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége
Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)
a.) Gyermekgondozási segély
b.) Családi pótlék
c.) Anyasági támogatás
d.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
e.) PéP tv. költségvetési megtérítése
f.) Szociális támogatás
g.) Megváltozott munkaképességĦek kereset-kiegészítése (átmeneti kereset -kiegészítés)
h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége
i.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót terhelĘ közterhei
Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)
A kifizetĘhely részére megtérítendĘ összeg (1+2+3)

A feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, a munkáltatót terhelĘ adatszolgáltatási kötelezettségek a bejelentett adatok
alapján teljesülnek.

, ......... év .....................................hó .........nap

P. H.
…………………………………………………..
aláírás

*

Az önálló társadalombiztosítás és családtámogatási kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervek töltik ki
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ÖSSZESÍTė
a Kincstári körbe tartozó költségvetési szervek
„Társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetĘhely által teljesített ellátások”
igényléséhez
2007. év .....................hónap
neve:
címe:
törzsszáma:
fejezet száma:
államháztartási egyedi azonosító száma:
adószáma:
elĘirányzat felhasználási keretszámla száma:

Költségvetési
szerv

KSH kód:

Sorszám

1

Az illetményszámfejtĘ hely,
mint kifizetĘhely által
– bruttó módon –
teljesített
társadalombiztosítási
és családtámogatási ellátások

Megnevezés

2
a.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény

3

Az illetményszámfejtĘ hely,
mint kifizetĘhely
által – bruttó
módon –teljesített
társadalombiztosítási
és családtámogatási ellátások
foglalkoztatottat
terhelĘ
kötelezettségei**
4

Az
illetményszámfejtĘ
helyet megilletĘ
kifizetĘhely által
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások *

(3-4)
5

A kifizetĘ által
– bruttó módon –
teljesített
társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások **

6

b.) Öregségi nyugdíj helyett folyósított illetmény korrekciója (+/–)
1.

2.

c.) Rokkantsági nyugdíj helyett folyósított illetmény
Nyugdíjbiztosítási Alap által folyósított ellátások (a+b+c)
a.) Terhességi-gyermekágyi segély kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
b.) Terhességi-gyermekágyi segély más foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
c.) Táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
d.) Táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
e.) Közegészségügyi és állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti
táppénz
f.) Passzív jogon folyósított táppénz
g.) Gyermekápolási táppénz kifizetĘhelyi foglalkoztatónál fennálló
jogviszony után
h.) Gyermekápolási táppénz más foglalkoztatónál fennálló jogviszony után
i.) Baleseti táppénz
j.) Gyermekgondozási díj
k.) KifizetĘhelyek költségtérítése
l.) Egészségbiztosítási ellátások postaköltsége
Egészségbiztosítási Alap által folyósított ellátások
(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l)
a.) Gyermekgondozási segély
b.) Családi pótlék
c.) Anyasági támogatás
d.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése
e.) PéP tv. költségvetési megtérítése
f.) Szociális támogatás

3.
4.
5.
6.
*
**

g.) Megváltozott munkaképességĦek kereset - kiegészítése (átmeneti
kereset-kiegészítés)
h.) Nem társadalombiztosítási ellátások postaköltsége
i.) Apákat megilletĘ munkaidĘ-kedvezmény távolléti díjának foglalkoztatót
terhelĘ közterhei
Központi költségvetésbĘl finanszírozott ellátások (a+b+c+d+e+f+g+h+i)
A kifizetĘhely részére megtérítendĘ összeg (1+2+3)
Az illetményszámfejtĘ hely elĘirányzat-felhasználási keretszámla terhére
utalandó (2k)
Az illetményszámfejtĘ hely lebonyolítási számlára utalandó (4-2k)
Az illetményszámfejtĘ helyet, mint kifizetĘhelyi feladatokat ellátó költségvetési szervet megilletĘ összeg, a lakossági folyószámlára vagy a postai úton történĘ utalást az
illetményszámfejtĘ hely teljesíti.
Kincstári körbe tartozó költségvetési szervet megilletĘ összeg.

, ......... év .....................................hó .........nap
P. H.
…………………………………………………..
aláírás

Társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások
összesen

(3+6)
7
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A Kormány
357/2006. (XII. 27.) Korm.
rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli
szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról
A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének b)–d) és f) pontjaiban,
valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Nemzeti
Bank elõzetes véleményének kikérésével – a Kormány a
következõket rendeli el:
I. Fejezet
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
módosítása
1. §
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Hkr.) 2. §-a a következõ 37. ponttal egészül ki:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
„37. hitelderivatíva: olyan határidõs, opciós, illetve
swap ügylet, amelynek célja a hitelezési kockázat átadása,
tárgya egy minõsített követelés, követelésállomány, hitelindex, illetve valamely követelés megtérülése (hozama),
és az ügylet értéke a követelés (tõke-, illetve kamatkövetelés) törlesztésével kapcsolatos mulasztási esemény bekövetkezésétõl, egy elõre meghatározott hitelkockázati besorolás (hitelmérték, bonitás), hitelindex, illetve követelés
megtérülés (hozam) alakulásától függ.”
2. §
A Hkr. 3. §-a a következõ (11)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A pénzügyi vállalkozásnak a számviteli politikájában rögzítenie kell, ha a Hpt. elõírásai alapján hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak megfelelõ
pénzügyi vállalkozásnak minõsül. Az ilyen vállalkozásra
e rendelet minden olyan elõírása kiterjed, amely a hitelintézetekre vonatkozó szabályozást tartalmaz.
(12) A (11) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás a hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak
megfelelõ pénzügyi vállalkozássá való minõsítésrõl rendelkezõ felügyeleti határozat kiadására irányuló kérelem
benyújtásának idõpontjáig köteles elkészíteni számviteli
politikájának – a kifejezetten hitelintézetekre elõírt sajátos
szabályok (a továbbiakban: hitelintézeti szabályok) alkalmazására való áttérésbõl adódó – módosítására vonatkozó
tervezetet, amely a felügyeleti határozat jogerõre emelkedésének napján lép hatályba. A számviteli politikában (an-
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nak módosításában) ki kell térni arra, hogy a hitelintézeti
szabályok alkalmazására való áttérés, illetve a határozat
visszavonása esetén a hitelintézeti szabályok alkalmazásának megszüntetése milyen könyvvezetési és beszámoló
készítési feladatokat, rendezõ tételeket von maga után, hogyan befolyásolja az egyes eszközök és források, bevételek, költségek és ráfordítások nyilvántartását, a beszámolóban való bemutatását és az értékelést.
(13) A hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi vállalkozássá való minõsítésrõl rendelkezõ felügyeleti határozat jogerõre emelkedésének napjával el kell számolni az áttéréssel kapcsolatos
rendezõ tételeket.
(14) Ha a felügyelet a hitelintézettel egyenértékû
prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi vállalkozássá való minõsítésrõl rendelkezõ határozatot visszavonja,
akkor a visszavonás hatálybalépésének idõpontjával meg kell
szüntetni a hitelintézeti szabályok alkalmazását és el kell számolni a visszatéréssel kapcsolatos rendezõ tételeket.”
3. §
A Hkr. 8. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szövetkezeti formában mûködõ pénzügyi intézmény, ha az alapszabálya szerint közösségi alapot képez,
akkor azt a lekötött tartalékon belül elkülönítetten köteles
kimutatni.”
4. §
A Hkr. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi intézménynek a mérlegtételek értékelésekor a Tv. 54–56. §-át és a 60. §-át a (2)–(18) bekezdésben foglalt sajátosságok figyelembevételével kell alkalmaznia.”
5. §
A Hkr. 10. §-ának (2) bekezdése a következõ h) és
i) ponttal egészül ki:
[(2) A kapott kamatok és kamatjellegû bevételek, illetve
a fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások között kell
szerepeltetni:]
„h) a kamatbevétellel járó, nyújtott pénzügyi szolgáltatás teljesítéséhez más pénzügyi intézménytõl, pénzügyi
ügynöktõl, illetve közvetítõtõl igénybe vett pénzügyi szolgáltatás után fizetett (fizetendõ), a (10) bekezdésbe nem
tartozó díj-, illetve jutalék ráfordítást, feltéve, hogy az a
nyújtott pénzügyi szolgáltatáshoz közvetlenül hozzárendelhetõ és annak igénybevevõje felé – az f) pontnak megfelelõ – kamatjellegû jutalékbevételként felszámításra került,
i) a kamatmentesen nyújtott hitel, kölcsön után felszámított kezelési költség azon részét (összegét), amely az üzletszabályzatban foglaltak alapján, tartalmában a pénz
használatának ellenértékét kifejezõ kamatnak felel meg.”
6. §
A Hkr. 15. §-a a következõ (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A követelés megelõlegezés címén kifizetett öszszeget a – közvetlen – kölcsönnyújtás általános szabályai
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szerint kell elszámolni. Az ilyen címen kifizetett összeget
nem lehet vásárolt követelésként a könyvekben kimutatni, ha
azt a késõbb teljesülõ követelés vásárlás elõlegeként, vagy
önálló kölcsönnyújtás formájában bocsátották rendelkezésre,
függetlenül attól, hogy kölcsönnyújtás esetén, követelés kezelõi vagy közvetítõi minõségben annak behajtásáról – megbízottként – a pénzügyi intézmény gondoskodik.”
7. §
A Hkr. 16. §-a a következõ (22) bekezdéssel egészül ki:
„(22) A bizományi, ügynöki, letétkezelési és portfoliókezelési tevékenység esetében, az ügyféllel való elszámoláskor, az ügyfél vagyonát érintõ gazdasági eseményekrõl
tételes kimutatást kell az ügyfél rendelkezésére bocsátani.
A kimutatás rendelkezésre bocsátásától el lehet tekinteni,
ha az ügyfél – a vele való írásbeli megállapodás alapján –
arra nem tart igényt.”
8. §
A Hkr. 17. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (7) bekezdés szerinti kamatjellegû jutalékok idõbeli elhatárolása idõarányos vagy kamatarányos módon
történhet. A kamatarányos elhatárolás a jutalék passzív
idõbeli elhatárolásának olyan ütemben és mértékben való
megszüntetését jelenti, amilyen ütemben az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó kamat felszámításra kerül és olyan
mértékben, mintha az a szolgáltatásból adódó meglévõ tõkekövetelésre kamatként lenne vetítve. A kamatarányos
elhatárolás alkalmazásának tényét és módszerét a számviteli politikában kell rögzíteni.
(10) A könyvviteli nyilvántartás keretében biztosítani kell,
hogy az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény szerinti járadék fizetési kötelezettség
alapjául szolgáló kamat- és kamatjellegû bevételek összege –
ellenõrizhetõ módon – megállapítható legyen.”
9. §
A Hkr. 22. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A hitelderivatívákat az ügylet tartalmának jellegétõl függõen kell elszámolni a határidõs, az opciós, illetve a
swap ügyletekre vonatkozó általános szabályok szerint.”
10. §
A Hkr. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) A hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak nem megfelelõ pénzügyi vállalkozás e rendeletnek a következõ elõírásait köteles alkalmazni: 1. és 2. §; 3. § (1)–(10) bekezdés; 4. §; 5. §
(2)–(12) bekezdés, (13) bekezdés b)–c) pontja, (14) bekezdés; 6. § (1)–(3) bekezdés, (4) bekezdés elsõ mondata,
(5)–(8) bekezdés; 7. § (1) bekezdés a)–b), e), g) pontja,
(2) bekezdés, (3) bekezdés a), c) pontja, (4)–(6) bekezdés,
(7) bekezdés elsõ mondata, (8)–(11) bekezdés, (14) bekezdés a)–c) pontja, (15) bekezdés a), c) pontja, (16)–(17) bekezdés; 8. § (1), (3)–(4), (6)–(7) bekezdés; 9. § (10)–(11),
(13)–(14), (17) bekezdés; 9/A–9/F. §; 10. § (1)–(6),
(8)–(14) bekezdés; 11. § (1) bekezdés c), e) pontja, (2) bekezdés elsõ két mondata, (3)–(12) bekezdés; 12. § (1) be-
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kezdés, (2) bekezdés a)–b), e)–g), i)–j) pontja, (3)–(8),
(11) bekezdés; 13. § (1), (3)–(5), (9)–(10) bekezdés; 14. §
(1)–(3) bekezdés; 15. § (3)–(6) bekezdés, (10)–(17) bekezdés; 16. és 17. §; 20. § (1)–(7) bekezdés; 21–24. §; 25. §
2–3., 6–19., 21., 23–24., 28–33., 37–43. pontja; 26–30. §;
31. § (3), (7)–(8) bekezdés.
(2) A hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi vállalkozássá minõsített pénzügyi vállalkozás az errõl szóló felügyeleti határozat jogerõre emelkedésének napjával (az áttérés napjával) köteles
fõkönyvi számláit lezárni és fõkönyvi kivonatot készíteni.
Egyidejûleg köteles valamennyi eszközét és forrását a
hitelintézeti szabályok szerint értékelni és az ebbõl adódó
értékvesztéseket, értékvesztés visszaírásokat, céltartalék
képzéseket és céltartalék felhasználásokat elszámolni.
(3) A hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi vállalkozássá való minõsítés megszüntetésekor az errõl szóló felügyeleti határozat jogerõre
emelkedésének napjával (a visszatérés napjával) a pénzügyi
vállalkozás köteles fõkönyvi számláit lezárni és fõkönyvi kivonatot készíteni, továbbá minden eszközét és forrását a Tv.
általános elõírásai szerint értékelni – a hitelintézetekre vonatkozó sajátos értékelési szabályok alkalmazása nélkül – és az
ebbõl adódó értékvesztéseket, értékvesztés visszaírásokat,
céltartalék képzéseket és céltartalék felhasználásokat elszámolni. Az általános tartalékot az eredménytartalékba való átvezetéssel kell megszüntetni.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás
az áttérés, illetve a visszatérés üzleti évének éves beszámolójában a kiegészítõ mellékletben köteles bemutatni,
hogy az áttérés, illetve a visszatérés milyen hatást gyakorol az üzleti év mérlegére, illetve eredményére, a mérleg és
az eredménykimutatás egyes tételeire.”
11. §
A Hkr. a 29. §-a után a következõ alcímmel egészül ki,
egyidejûleg a 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
30. § (1) E rendelet 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 rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 1986. december 8-i, 86/635/EGK irányelve
bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról
és összevont (konszolidált) éves beszámolójáról,
b) a Tanács 1989. február 13-i, 89/117/EGK irányelve
a hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek nem a
székhelyük szerinti tagállamban létesített fiókjai éves beszámolójának a közzétételére vonatkozó, a fiókokat terhelõ kötelezettségekrõl,
c) 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 irányelvének az egyes társaságok, illetve
a bankok, valamint egyéb pénzügyi intézmények éves és
összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében történõ módosításáról,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 18-i,
2003/51/EK irányelve a meghatározott jogi formájú tár-
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saságok, 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,
e) az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i,
2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének
megkezdésérõl és folytatásáról,
f) az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i,
2006/49/EK irányelve a befektetési vállalkozások és a
hitelintézetek tõkemegfelelésérõl.”
II. Fejezet
A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
12. §
A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Bkr.) 2. §-a a következõ 23. ponttal egészül ki:
[2. § E rendelet alkalmazásában]
„23. hitelderivatíva: olyan határidõs, opciós, illetve
swap ügylet, amelynek célja a hitelezési kockázat átadása,
tárgya egy minõsített követelés, követelésállomány, hitelindex, illetve valamely követelés megtérülése (hozama),
és az ügylet értéke a követelés (tõke-, illetve kamatkövetelés) törlesztésével kapcsolatos mulasztási esemény bekövetkezésétõl, egy elõre meghatározott hitelkockázati
besorolás (hitelmérték, bonitás), hitelindex, illetve követelés megtérülés (hozam) alakulásától függ.”
13. §
A Bkr. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az eladási célra beszerzett, belföldi értékpapírtõzsdén forgalmazott értékpapírokat havonta és év végén, a
mérleg fordulónapján kell értékelni. Az ilyen értékpapírokat – a Magyar Állam által belföldön kibocsátott állampapírok kivételével – a hóvégi értékeléskor, a hó utolsó napján érvényes, illetve az év végi értékelés során, a mérlegfordulónapi tõzsdei árfolyamlistában közölt átlagáron
(átlagárfolyamon) kell értékelni. A Magyar Állam által
belföldön kibocsátott állampapírokat az Államadósság
Kezelõ Központ Részvénytársaság által nyilvánosságra
hozott, a hó utolsó napján, illetve a mérleg fordulónapján
érvényes referencia árfolyamon kell értékelni.”
14. §
A Bkr. 10. §-a a következõ (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A bizományi, ügynöki, letétkezelési és portfoliókezelési tevékenység esetében, az ügyféllel való elszámoláskor, az ügyfél vagyonát érintõ gazdasági eseményekrõl
tételes kimutatást kell az ügyfél rendelkezésére bocsátani.
A kimutatás rendelkezésre bocsátásától el lehet tekinteni,
ha az ügyfél – a vele való írásbeli megállapodás alapján –
arra nem tart igényt.”
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A Bkr. 14. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A hitelderivatívákat az ügylet tartalmának jellegétõl függõen kell elszámolni a határidõs, az opciós, illetve a
swap ügyletekre vonatkozó általános szabályok szerint.”
III. Fejezet
A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása
16. §
A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Biztkr.) 11. §-ának (3) és
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban
a követelések között kárkintlévõségként kell kimutatni azt a
követelés állományt, amelyre a kárfizetés megtörtént és a jövõben a követelés részbeni vagy teljes megtérülése
lehetséges. Ezeket a követeléseket megtérülésükig (pénzügyi
rendezéssel vagy más formában való kiegyenlítésükig, továbbértékesítésükig), illetve elengedett vagy behajthatatlan
követelésként való leírásukig kell nyilvántartani.
(4) A MEHIB Rt. a kárfizetés megtörténtét követõen a biztosított által ráruházott – átszállt – követelés összegét a 0.
Nyilvántartási számlák számlaosztályban köteles kimutatni
saját rész és – a Kormány készfizetõ kezességével fedezett
biztosítás tekintetében – a költségvetést megilletõ rész tagolásban, azon belül tõkekövetelés és kamatkövetelés részletezésben. A devizakövetelést eredeti értékén devizában és annak forint értékét az adott ügyletet lebonyolító hitelintézet által a kárfizetési türelmi idõ lejártának napján, ennek hiányában a követelés esedékességének napján alkalmazott devizavételi árfolyamon is. Az átszállt követelés után járó, felszámított késedelmi kamat összegét is ki kell mutatni a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban saját részre és a költségvetést megilletõ részre történõ bontásban.”
17. §
A Biztkr. a 18. §-a után a következõ alcímmel egészül
ki, egyidejûleg a 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
19. § (1) E rendelet 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 rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 1991. december 19-i, 91/674/EGK irányelve a biztosítók éves beszámolójáról és összevont (konszolidált) éves beszámolójáról,
b) 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,
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c) 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.”
IV. Fejezet
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló
224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
18. §
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ekr.) 2. §-ának (1) bekezdése a következõ l) és m) ponttal egészül ki:
[(1) A rendelet hatálya kiterjed a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában felsorolt egyéb szervezetek közül:]
„l) a közhasznú szervezetként mûködõ felsõoktatási
intézményre,
m) a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottságra,
a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsra.”
19. §
Az Ekr. 3. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:
„(4) A közhasznú szervezetként mûködõ felsõoktatási
intézménynek, a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottságnak és a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsnak a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettség
megállapításánál a Tv. vonatkozó elõírásait kell alkalmaznia azzal, hogy a Tv.-ben elõírt beszámoló elkészítésével
egyidejûleg az e rendelet 6. számú melléklete szerinti közhasznú eredménykimutatást is kötelezõ elkészítenie.”
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21. §

A Vkr. 5. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, valamint a § a következõ új (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (8) bekezdés számozása (10) bekezdésre változik:
„(7) A vitatott hitelezõi igények fedezetére, továbbá a jövõben felmerülõ szavatossági, jótállási, kártérítési kötelezettségek rendezésére az eredménytartalékkal szemben képzett
lekötött tartalékot elkülönítetten kell nyilvántartani.
(8) Amennyiben a végelszámolás idõszaka alatt a vitatott hitelezõi igények rendezésre (kielégítésre, vagy a hitelezõk részérõl elengedésre) kerülnek, akkor az ilyen címen
képzett lekötött tartalékot fel kell oldani.
(9) Ha a jövõben felmerülõ szavatossági, jótállási és
kártérítési kötelezettségek rendezésére az ügy összes
körülményei figyelembevételével képzett lekötött tartalékot, illetve az ennek megfelelõ eszközt (pénzeszközt) harmadik személynek át kell adni, az átadást a lekötött tartalékkal szemben kell elszámolni.”
22. §
A Vkr. 7. §-ának (2) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„A piaci értéken történõ értékelés elszámolása elõtt a
könyvviteli nyilvántartásokban kimutatott értékhelyesbítést, illetve értékelési különbözetet a megfelelõ értékelési
tartalékkal szemben ki kell vezetni. A végelszámolási idõszak utolsó üzleti évérõl készített számviteli beszámoló
mérlegében értékhelyesbítés, illetve értékelési különbözet, valamint értékelési tartalék nem mutatható ki.”
VI. Fejezet
A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
módosítása
23. §

V. Fejezet
A végelszámolás számviteli feladatairól szóló
72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása
20. §
A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 5. §-ának
(3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A végelszámolás idõszaka alatt fellelt – követelésnek
nem minõsülõ – olyan, értékkel rendelkezõ eszközöket,
amelyek a tevékenységet lezáró számviteli beszámoló
mérlegében, illetve az azt alátámasztó nyilvántartásban
nem szerepeltek, a fellelés (megtalálás) jogcímének megfelelõen kell a könyvekbe felvenni, vagy a számviteli törvény szerinti önellenõrzés keretében, vagy a többletként
fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-)
eszközökre vonatkozó elõírások szerint.”

(1) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba
vételét végzõ szervezetként a Kormány a pénzügyminisztert jelöli ki.”
(2) A Kkr. 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A pénzügyminiszter határozata ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.”
(3) A Kkr. 9. §-a (1) bekezdésének b) pontja a következõ mondattal egészül ki:
„A kimentés akkor támogatható, ha a kimentését kérõ az
érintett továbbképzési idõszakban a kimentésre okot adó
körülmény felmerülését követõen nem nyújt(ott) könyvviteli szolgáltatást.”
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VII. Fejezet
Záró rendelkezések
24. §

(1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
elõször a 2007. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) E rendelet elõírásai – a 2. §, az 5. § és a 10. §, valamint a 8. §-nak a Hkr. 17. §-a (10) bekezdését beiktató rendelkezése kivételével – a 2006. évi üzleti évrõl készített
beszámolóra is alkalmazhatók.
(3) A 2. § és a 10. § hatálybalépésérõl külön kormányrendelet rendelkezik.
25. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Ekr.
16. §-ának (9) bekezdésében a „kezelésére” szövegrész
helyébe a „használatára” szövegrész lép.
(2) Az Ekr. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontjában „az országos kisebbségi önkormányzatot, valamint” szövegrész
2008. január 1-jével hatályát veszti azzal, hogy az országos kisebbségi önkormányzatnak a 2007. évi beszámolóját
a 2007. december 31-ig hatályos szabályok szerint kell elkészítenie.
(3) Az Ekr. 2. §-a (1) bekezdésének g) pontja, továbbá
az Ekr. 3. §-ának (3) bekezdése 2009. július 1-jén hatályát
veszti.
26. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kkr.
8. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
Kkr. bevezetõ részében az „ellátó szervezetre” szövegrész
helyébe a „végzõ szervezet kijelölésére” szöveg, a Kkr.
1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „nyilvántartását
vezetõ szervezetre” szövegrész helyébe a „nyilvántartásba
vételét végzõ szervezetre” szöveg, a Kkr. 3. §-ának
(12) bekezdésében a „mérlegképes könyvelõi nyilvántartásba” szövegrész helyébe a „könyvviteli szolgáltatást
végzõk nyilvántartásába” szöveg, a Kkr. 8. §-ának (7) bekezdésében az „(1)–(6)” szövegrész helyébe az „(1)–(4) és
(6)” szöveg lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kkr.
5. §-ának (4) és (5) bekezdésében, 6. §-a (8) bekezdésének
elsõ és második mondatában, 6. §-a (10) bekezdésében,
valamint 8/A. §-ának (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „pénzügyminiszter” szöveg
lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kkr.
5. §-ának (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumhoz”
szövegrész helyébe a „pénzügyminiszterhez” szöveg,
valamint a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a
„pénzügyminiszter” szöveg, a Kkr. 6. §-ának (7) bekezdé-
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sében a „Pénzügyminisztérium nyilvántartásba vétellel
foglalkozó szervezeti egységének” szövegrész helyébe a
„pénzügyminiszternek” szöveg, a Kkr. 8. §-ának (1) bekezdésében „a Pénzügyminisztérium erre kijelölt szervezeti egysége” szövegrész helyébe, valamint a Kkr.
8. §-ának (2) bekezdésében „az (1) bekezdés szerinti szervezeti egység” szövegrész helyébe „a pénzügyminiszter”
szöveg, a Kkr. 10. §-ának (5) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „pénzügyminiszternek” szöveg lép.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kkr.
10. §-ának (1) bekezdésében „a következõ év március 31.”
szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg, a Kkr.
10. §-ának (5) bekezdésében az „április 30-áig” szövegrész helyébe a „január 31-éig” szöveg lép azzal, hogy a
2007. április 1-jén kezdõdõ idõszakra vonatkozó szakmai
továbbképzést a Kkr. 2006. december 31-én hatályos elõírásai szerint kell lebonyolítani.
(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kkr.
3. számú mellékletében, az igazolvány b) oldalán „A Pénzügyminisztérium a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet”
szövegrész helyébe „A pénzügyminiszter a 93/2002.
(V. 5.) Korm. rendelet” szöveg lép.
(7) A 2007. január 1-jét megelõzõen benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek tekintetében a Kkr. 2006. december 31-én hatályos elõírásai alapján kell eljárni.
(8) A Kkr. 2006. december 31-ig hatályos elõírásai alapján kiadott igazolványokhoz ugyanazon jogok és kötelezettségek kapcsolódnak, mint azokhoz, amelyek a Kkr.
2007. január 1-jétõl hatályos elõírásai alapján kerülnek kiadásra.
27. §
E rendelet 16. §-a által a Biztkr. 11. §-a (3) és (4) bekezdésére vonatkozó módosítás szerinti követelményeknek a
MEHIB Rt. az e rendelet hatálybalépése elõtt kötött szerzõdésekbõl adódó biztosítási állományok tekintetében legkésõbb 2007. december 31-ig köteles megfelelni azzal,
hogy a 2007. év során megszûnt (kivezetett) állományok
tekintetében a 2007. évi éves beszámoló kiegészítõ mellékletében bemutatja a megszûnt (kivezetett) követelést,
valamint annak megtérülését tõkekövetelés, kamat és
késedelmi kamat részletezésben.
28. §
E rendelet 2. §-a és 10. §-a a hitelintézetek tevékenységének megkezdésérõl és folytatásáról szóló, 2006.
június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek, valamint a befektetési vállalkozások és a
hitelintézetek tõkemegfelelésérõl szóló 2006. június 14-i
2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,
2006. december 27.,
szerda
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A Kormány
358/2006. (XII. 27.) Korm.
rendelete
a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes
nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös
egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló kormányrendeletek módosításáról
A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló
1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.)
134. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, továbbá az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.
törvény (a továbbiakban: Öpt.) 78. §-a (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a magánnyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárak gazdálkodásának sajátosságaira – a Kormány a
következõket rendeli el:
I. Fejezet
A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §
(1) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Mvhr.) 7. §-a (4) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) A pénztár – számviteli politikája keretében a Tv.
14. §-a (5) bekezdésének a)–b) és d) pontjában, valamint
az Mpt. 27. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabályzatokon túlmenõen köteles elkészíteni:]
„f) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
41. §-ának (3) bekezdésében, továbbá a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 20. §-ának
(1) bekezdésében elõírt, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal (a továbbiakban: adóhatóság) által teljesített adatszolgáltatás és a pénztár saját nyilvántartásában szereplõ
adatok egyeztetésének eljárási szabályait tartalmazó szabályzatot;”
(2) Az Mvhr. 7. §-ának (4) bekezdése a következõ
g) ponttal egészül ki:
[(4) A pénztár – számviteli politikája keretében a Tv.
14. §-a (5) bekezdésének a)–b) és d) pontjában, valamint
az Mpt. 27. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabályzatokon túlmenõen köteles elkészíteni:]
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„g) a választható portfoliós rendszer mûködése esetén a
pénztártagok választása, illetve besorolása szerinti befektetési portfoliók hozamának és a befektetésekkel kapcsolatos költségeknek pénztártagonként elkülönített nyilvántartására vonatkozó szabályzatot.”

2. §
(1) Az Mvhr. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A negyedéves jelentés a pénzügyi teljesítmény alakulását tartalmazó kimutatásból, a pénztár tárgynegyedév
végi portfolió állományát az Mbr. 1. számú mellékletében
felsorolt eszközcsoportok szerinti tagolásban tartalmazó
kimutatásból, továbbá a pénztár egészére, valamint a fedezeti tartalékra választható portfoliónként számított negyedéves bruttó és nettó hozamráták, referenciahozamok
alakulását tartalmazó kimutatásból áll.”
(2) Az Mvhr. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A pénztár egészére, valamint a fedezeti tartalékra
választható portfoliónként számított negyedéves bruttó és
nettó hozamráták, referenciahozamok alakulását tartalmazó kimutatás tagolását a 6. számú melléklet tartalmazza.”

3. §
(1) Az Mvhr. 13. §-ának (4) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:
[(4) A pénztárnak a mérlegében szereplõ összes eszközt
e rendeletben, valamint az Mbr.-ben foglaltakra figyelemmel a következõ fõ csoportokba kell besorolni, és az analitikus nyilvántartásban kimutatni:]
„d) az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési
számláiról átutalt, de bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenõrzési pótlékok,
valamint az egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések fedezetét szolgáló eszközök.”
(2) Az Mvhr. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A választható portfoliós rendszert mûködtetõ pénztárnak a nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló (fedezeti
célú) eszközöket e rendeletben, valamint az Mbr.-ben foglaltakra figyelemmel választható portfoliónként kell besorolni és az analitikus nyilvántartásban kimutatni.”

4. §
Az Mvhr. 21. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül
ki, és egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása
(6) bekezdésre változik:
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„(5) Bevételek aktív idõbeli elhatárolásaként kell kimutatni az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési
számláiról átutalt, de bevallási adatok hiányában beazonosítatlan pénzösszegbõl a pénztár mûködési szükségleteinek megfelelõen, a szervezeti és mûködési szabályzatban
vagy pénzügyi tervben meghatározott tagdíjmegosztás
arányában a tárgyhónapra jutó, azonosítatlan tagdíjcélú
mûködési bevételként elszámolt összeget.”

visszafizetendõ törlesztés összege, valamint a más pénztárba átlépõ pénztártag részére fizetendõ, a tag követelésének megfelelõ összeg, amelyet a pénztár az átvevõ pénztár
részére már leigazolt, de pénzügyileg még nem rendezett,
továbbá az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési
számláiról a pénztár elszámolási betétszámlájára átutalt,
de bevallási adatok hiánya miatt a pénztári tartalékokra
még fel nem osztható tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenõrzési pótlékok, valamint egyéb azonosítatlan (függõ)
befizetések összege.”

5. §

(2) Az Mvhr. 26. §-ának (6) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:
„Itt kell továbbá elkülönítetten kimutatni az adóhatóság
magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról a pénztár elszámolási betétszámlájára átutalt, bevallási adatokhoz
még nem rendelhetõ tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenõrzési pótlékok összegét mindaddig, amíg annak azonosítása az adóhatóságtól átadott bevallási adatokkal meg
nem történik.”

(1) Az Mvhr. 24. §-ának (11) bekezdése felvezetõ szövegének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„Likviditási és kockázati céltartalékként kell a mérlegben kimutatni az Mpt. 58. §-a, valamint az Mpt. 60. §-ának
(1) bekezdése alapján képzett céltartalékokat, a likviditási
és kockázati célú befektetési portfolió értékelési különbözetébõl képzett céltartalékokat, továbbá az adóhatóság
magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, de bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ tagdíjak, késedelmi
pótlékok, önellenõrzési pótlékok, valamint az egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések befektetési hozamának
összegében, annak fedezetére képzett céltartalékokat.”
(2) Az Mvhr. 24. §-a (11) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(11) Likviditási és kockázati céltartalékként kell a mérlegben kimutatni az Mpt. 60. §-ának (1) bekezdése, valamint az Mpt. 58. §-a alapján képzett céltartalékokat, a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió értékelési
különbözetébõl képzett céltartalékokat, továbbá az azonosítatlan (függõ) befizetések befektetési hozamának összegében, annak fedezetére képzett céltartalékokat. A likviditási és kockázati céltartalékon belül elkülönítetten kell a
mérlegben kimutatni:]
„f) az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési
számláiról átutalt, de bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenõrzési pótlékok,
valamint az egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések befektetési hozamának fedezetére az átmenetileg függõ befizetésként nyilvántartott pénzeszközök befektetésébõl
származó, realizált hozambevételekbõl a befizetések azonosításakor a pénztári tartalékokon jóváírt tagdíjcélú bevételek idõarányos hozamának pótlása céljából képzett tartalékot, valamint a be nem azonosított befizetések befektetése esetén az értékelési különbözetbõl képzett céltartalékot.”

6. §
(1) Az Mvhr. 26. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ide tartozik a hosszú lejáratú kötelezettségekbõl a mérleg fordulónapját követõ egy üzleti éven belül esedékes,

7. §
Az Mvhr. 33. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A likviditás (a pénzár fizetõképességének), a demográfiai kockázatok, a saját tevékenységi kockázatok,
valamint az egyéb kockázatok fedezetével, továbbá az
adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról
átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ tagdíjak,
késedelmi pótlékok, önellenõrzési pótlékok, valamint az
egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések hozamának fedezetével összefüggésben az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetébõl, illetve a likviditási és
kockázati célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegébõl
kell céltartalékot képezni.”

8. §
(1) Az Mvhr. 34. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A pénztár mûködési tevékenysége eredményének
megállapításánál a mûködési célú bevételek a következõk:]
„h) Azonosítatlan tagdíjcélú mûködési bevétel: a pénztár elszámolási számlájára az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt pénzeszközökbõl a
bevallási adatok hiánya miatt a mûködési költségek fedezetére a tagdíjmegosztási arányok figyelembevételével
számított, az aktív idõbeli elhatárolással szemben elszámolt összeg.”
(2) Az Mvhr. 34. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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[(1) A pénztár mûködési tevékenysége eredményének
megállapításánál a mûködési célú bevételek a következõk:]
„i) Egyéb bevételek: a 24. § (2) bekezdése szerint képzett elõzõ évi mûködési céltartalékok felhasználásának
összege. Itt kell továbbá kimutatni a tárgyévi, illetve a
tárgyévet megelõzõ üzleti évi káreseményekkel kapcsolatosan a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés idõpontjáig megkapott kötbérek, késedelmi kamatok – ideértve a tagdíjak késedelmes befizetése miatt kapott késedelmi
kamatok, önellenõrzési pótlékok –, kártérítések összegét
és az elõzõ üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt
követelésekre történt befizetések mûködést megilletõ
összegét. Itt kell kimutatni a pénztártag más pénztárba történõ átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon
történõ megszûnésekor, a pénztárnál kimutatott mûködési
célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználását. Egyéb bevételként kell
kimutatni az immateriális javak, mûködtetett ingatlanok és
a mûködésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök közvetlen értékesítésébõl származó bevételt. Itt kell továbbá kimutatni
az Mpt. 68/A. §-ának (8) bekezdése szerinti egyedi portfolióváltással összefüggõ költségek pénztártag által megtérített összegét.”

9. §
Az Mvhr. 36. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Likviditási és kockázati céltartalékként kell kimutatni az (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti likviditási és
kockázati célú bevételek, valamint a (3) bekezdés szerinti
likviditási és kockázati célú befektetési tevékenység bevételei együttes összegének és a (2) bekezdés szerinti likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások, valamint a
(4) bekezdés szerinti likviditási és kockázati célú befektetési tevékenység ráfordításai együttes összegének különbözetében – a demográfiai, a saját tevékenységi kockázatokra, az egyéb likviditási és kockázati célokra, az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt,
bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenõrzési pótlékok, valamint az egyéb
azonosítatlan (függõ) befizetések hozamára – ráfordításként megképzett céltartalékot, továbbá az értékelési különbözetbõl képzett céltartalékot.”

10. §
Az Mvhr. a 37. §-t követõen a következõ címmel és
37/A. §-sal egészül ki:
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„Portfolió állomány kimutatás
37/A. § (1) A negyedéves jelentés részét képezõ tárgynegyedév végi portfolió állomány könyv szerinti és piaci
értékét tartalmazó kimutatást az Mbr. 1. számú mellékletében felsorolt eszközcsoportok szerinti tagolásban kell elkészíteni.
(2) A választható portfoliós rendszert nem mûködtetõ
pénztár tárgynegyedév végi portfolió állományát tartalmazó kimutatás tagolását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) A választható portfoliós rendszert mûködtetõ pénztár tárgynegyedév végi portfolió állományát tartalmazó kimutatás tagolását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) A végelszámolás, illetve a felszámolás idõtartama
alatt a pénztárnak az (1) bekezdés szerinti kimutatást nem
kell elkészítenie.”

11. §
(1) Az Mvhr. 42. §-ának (16) és (17) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(16) Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési
számláiról átutalt tagdíjakat, késedelmi pótlékokat, önellenõrzési pótlékokat az adóhatóság által a bevallási idõszakra vonatkozóan teljesített adatszolgáltatás adataival
történõ foglalkoztatói és tagi szintû egyeztetése után, továbbá az egyéb azonosítatlan (függõ) befizetéseket a befizetések beazonosítása után a megfelelõ bevételi jogcímen
bevételként kell elszámolni a megfelelõ egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkentésével egyidejûleg.
(17) Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési
számláiról átutalt tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenõrzési pótlékok, valamint az egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések azonosításakor, azok befektetésébõl származó
nettó hozam likviditási és kockázati tartalékban kimutatott
összegét az egyéni számlán belül a hozambevételekbõl
képzett céltartalékra kell átvezetni.”
(2) Az Mvhr. 42. §-a a következõ (25) és (26) bekezdéssel egészül ki:
„(25) A tagdíjbevallás és befizetés idõpontjának eltérése miatt az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési
számláiról átutalt, de bevallási adatok hiányában beazonosítatlan pénzösszegbõl a tagdíjmegosztás arányában a mûködést megilletõ összeget azonosítatlan tagdíjcélú mûködési bevételként kell elszámolni az aktív idõbeli elhatárolással szemben. Az aktív idõbeli elhatárolást a bevallási
adatokkal történt egyeztetés alapján, a mûködést ténylegesen megilletõ tagdíjbevételek elszámolását követõen kell
megszüntetni.
(26) A fedezeti célú befektetések között nyilvántartott
részesedések, részvények kibocsátójának – kiválás formájában történõ – átalakulása során a kiváló gazdasági társaságtól térítés nélkül kapott részesedések, részvények for-
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galmi (piaci) értékét a fedezeti célú befektetésekkel kapcsolatos bevételek között a pénzügyi mûveletek egyéb realizált bevételeként kell elszámolni.”
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16. §

Az Mvhr. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

12. §

17. §

Az Mvhr. 44. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A kiegészítõ melléklet számszaki része – a Tv.
92. §-ának (1) bekezdésében elõírt számszerû adatokon kívül – a pénztár pénzmozgásainak jogcímeit tükrözõ
cash-flow-t, a pénztári céltartalékok alakulását, valamint a
portfolió állomány üzleti év végi állományának könyv szerint és piaci értékét tartalmazza.”

Az Mvhr. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
18. §
Az Mvhr. 3. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
19. §

13. §
Az Mvhr. 46. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A likviditási és kockázati céltartalékok alakulásáról a kimutatást kockázati célonként (demográfiai, saját tevékenységi, egyéb kockázat, az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, de bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ befizetések, valamint az
egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések hozamának fedezetére) kell elkészíteni.”

Az Mvhr. 4. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

20. §
Az Mvhr. 5. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.
21. §
Az Mvhr. 6. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.

14. §
22. §
Az Mvhr. a következõ 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § A pénztár üzleti év végi portfolió állománya
könyv szerinti értékének és piaci értékének bemutatását
tartalmazó kimutatást a 37/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti formában kell elkészíteni.”

15. §
Az Mvhr. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A pénztár befektetési tevékenysége hatékonyságának értékelése céljából a kiegészítõ melléklet szöveges részében a pénztárnak be kell mutatnia:
a) a hozamráta alakulását;
b) a pénztár taglétszámának alakulását a változás jogcíme szerinti részletezésben;
c) a pénztár által szükségesnek ítélt további mutatószámok alakulását.”

Az Mvhr. 7. számú melléklete e rendelet 7. számú melléklete szerint módosul.
23. §
Az Mvhr. az e rendelet 8–9. számú melléklete szerinti
8–9. számú melléklettel egészül ki.

II. Fejezet
Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
24. §
(1) Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
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223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Övhr.) 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A negyedéves jelentés a pénzügyi teljesítmény alakulását tartalmazó kimutatásból, a pénztár tárgynegyedév
végi portfolió állományát az Öbr. 1. számú mellékletében
felsorolt eszközcsoportok szerinti tagolásban tartalmazó
kimutatásból, valamint a pénztár egészére számított negyedéves bruttó és nettó hozamráták, referenciahozamok
alakulását tartalmazó kimutatásból áll.”
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ságtól térítés nélkül kapott részesedések, részvények forgalmi (piaci) értékét a fedezeti célú befektetésekkel kapcsolatos bevételek között a részesedések, részvények átadásával egyidejûleg a pénzügyi mûveletek egyéb realizált
bevételeként kell elszámolni.”
28. §

(2) Az Övhr. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A pénztár egészére, valamint a fedezeti tartalékra
választható portfoliónként számított negyedéves bruttó és
nettó hozamráták, referenciahozamok alakulását tartalmazó kimutatás tagolását a 8. számú melléklet tartalmazza.”

Az Övhr. 44. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A kiegészítõ melléklet számszaki része – a Tv.
92. §-ának (1) bekezdésében elõírt számszerû adatokon kívül – a pénztár pénzmozgásának jogcímeit tükrözõ
cash-flow-t, a pénztári céltartalékok alakulását, a portfolió
állomány üzleti év végi állományának könyv szerinti és
piaci értékét tartalmazza.”

25. §

29. §

Az Övhr. 35. §-a (1) bekezdésének e) pontja a következõ mondattal egészül ki:
„Itt kell elkülönítetten kimutatni az Szja tv. 44/A. §-a
szerint a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeget.”

(1) Az Övhr. 44. §-ának (19) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(19) A kiegészítõ mellékletben be kell mutatni az Öbr.
32. §-a szerinti biztosításmatematikai mérleget.”

26. §
Az Övhr. a 37. §-t követõen a következõ címmel és
37/A. §-sal egészül ki:
„Portfolió állomány kimutatás
37/A. § (1) A negyedéves jelentés részét képezõ tárgynegyedév végi portfolió állomány könyv szerinti és piaci
értékét tartalmazó kimutatást az Öbr. 1. számú mellékletében felsorolt eszközcsoportok szerinti tagolásban kell bemutatni.
(2) A választható portfoliós rendszert nem mûködtetõ
pénztár tárgynegyedév végi portfolió állományát tartalmazó kimutatás tagolását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) A választható portfoliós rendszert mûködtetõ pénztár tárgynegyedév végi portfolió állományát tartalmazó kimutatás tagolását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(4) A végelszámolás, illetve felszámolás idõtartama
alatt a pénztárnak az (1) bekezdés szerinti kimutatást nem
kell elkészítenie.”

27. §
Az Övhr. 42/A. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A fedezeti célú befektetések között nyilvántartott
részesedések, részvények kibocsátójának – kiválás formájában történõ – átalakulása során a kiváló gazdasági társa-

(2) Az Övhr. 44. §-a a következõ (25) bekezdéssel egészül ki:
„(25) A kiegészítõ mellékletben be kell mutatnia a taglétszám alakulását korévenként, a 12. számú melléklet szerinti jogcímeknek megfelelõ bontásban, valamint a nyugdíjszolgáltatást igénybe vevõk, illetve a nyugdíjszolgáltatást év közben megszüntetõk létszámát korévenként a
13. számú melléklet szerinti jogcímeknek megfelelõ bontásban.”

30. §
Az Övhr. a következõ 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § A pénztár üzleti év végi portfolió állománya
könyv szerinti értékének és piaci értékének bemutatását
tartalmazó kimutatást a 37/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti formában kell elkészíteni.”
31. §
Az Övhr. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A pénztár befektetési tevékenysége hatékonyságának értékelése céljából a kiegészítõ melléklet szöveges részében a pénztárnak be kell mutatnia:
a) a hozamráta alakulását;
b) a pénztár taglétszámának alakulását a változás jogcíme szerinti részletezésben;
c) a pénztár által szükségesnek ítélt további mutatószámok alakulását.”
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32. §

37. §

Az Övhr. 3. számú melléklete „Az eredménykimutatás
elõírt tagolása” „B) Pénztári szolgáltatások fedezet” részben a 6. sor helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. Tagok egyéb befizetései
ebbõl: a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg”

Az Evhr. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A negyedéves jelentés a pénzforgalmi jelentésbõl,
a pénztár tárgynegyedév végi portfolió állományát az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak
egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997.
(XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ögr.) 1. számú
mellékletében felsorolt eszközcsoportok szerinti tagolásban tartalmazó kimutatásból, valamint a pénztár által finanszírozott szolgáltatások tárgynegyedévi adatait tartalmazó kimutatásból áll.”

33. §
Az Övhr. 7. számú melléklete e rendelet 10. számú melléklete szerint módosul.

38. §
34. §
Az Övhr. 9. számú melléklete „Számlakeret-tükör”
„92. TAGOK EGYÉB BEFIZETÉSEI” számlacsoport a
következõ új fõkönyvi számlákkal egészül ki:
„921. Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg
922. Tagok egyéb befizetései”

Az Evhr. 23. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben az önsegélyezõ pénztár az Öpt.
50. §-ának (1) bekezdése alapján közösségi szolgáltatásokat nyújt, akkor a fedezeti alap tartalékán belül a pénztártagok egyéni számlái terhére közösségi szolgáltatási tartaléko(ka)t kell képeznie. A közösségi szolgáltatási tartalék(ok)at megilletõ összeggel a közösségi szolgáltatási tartalék(ok)at kell növelni az egyéni számlák likvid tartaléka
terhére.”

35. §
39. §
Az Övhr. az e rendelet 11–14. számú melléklete szerinti
10–13. számú melléklettel egészül ki.

III. Fejezet
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló
252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
36. §
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evhr.) 6. §-ának (5) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[(5) A pénztár számviteli politikája keretében köteles elkészíteni:]
„g) a pénztár által nyújtott vagy finanszírozott szolgáltatások ellenõrzésének folyamatát, módszertanát és eljárási rendjét tartalmazó szabályzatot.”

(1) Az Evhr. 29. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(5) A fedezeti alap pénzforgalmi eredményének megállapításánál a szolgáltatási célú bevételek a következõk:]
„d) Támogatóktól befolyt összeg: az Öpt. 36. §-a (3) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján a pénztárat
– önsegélyezõ pénztár esetén a közösségi szolgáltatások
tartalékát – rendszeresen vagy eseti jelleggel támogató
rendelkezése szerint a szolgáltatási célra juttatott támogatás összege.”
(2) Az Evhr. 29. §-ának (5) bekezdése a következõ új
f) ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi f)–i) pontok
jelölése g)–j) pontra változik:
[(5) A fedezeti alap pénzforgalmi eredményének megállapításánál a szolgáltatási célú bevételek a következõk:]
„f) A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 44/A. §-ának
(2) bekezdésében foglaltak szerint a tag adóhatósághoz benyújtott önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozata alapján
az adóhatóság által a tag egyéni számlája javára átutalt
összeg.”
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(3) Az Evhr. 29. §-a (6) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A fedezeti alap kiadásai között kell elkülönítetten
kimutatni a szolgáltatások kiadásait, a tagoknak visszatérített összeget, a pénzügyi mûveletek kiadásait, a fedezeti
alapot terhelõ jogosulatlan kifizetéseket, valamint a tagdíjat nem fizetõ pénztártag hozamából a mûködési és likviditási alapba átcsoportosított összeget.”
(4) Az Evhr. 29. §-a (6) bekezdésének a) pontja a következõ mondattal egészül ki:
„Itt kell kimutatni a pénztártag egyéni számláját terhelõ,
a pénztári szolgáltatásokhoz, illetve az azokkal kapcsolatos elszámolásokhoz kapcsolódó pénztári kártya kibocsátás költségeit.”
(5) Az Evhr. 29. §-ának (6) bekezdése a következõ f) és
g) ponttal egészül ki:
[(6) A fedezeti alap kiadásai között kell elkülönítetten
kimutatni a szolgáltatások kiadásait, a tagoknak visszatérített összeget, a pénzügyi mûveletek kiadásait, a fedezeti
alapot terhelõ jogosulatlan kifizetéseket, valamint a tagdíjat nem fizetõ pénztártag hozamából a mûködési és likviditási alapba átcsoportosított összeget.]
„f) Tagdíjat nem fizetõ tag egyéni számlájáról a mûködési alapba átcsoportosított összegként kell kimutatni az
Öpt. 14. §-ának (3) bekezdése, valamint az e rendelet
23. §-ának (6) bekezdésében foglaltak alapján a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdõ idõpontjától a tag egyéni egészségszámlája, önsegélyezõ pénztár esetében a tag egyéni
számlája befektetésének hozamából a mûködési alapra
jutó hányadot.
g) Tagdíjat nem fizetõ tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összegként kell kimutatni az
Öpt. 14. §-ának (3) bekezdése, valamint az e rendelet
23. §-ának (6) bekezdésében foglaltak alapján a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdõ idõpontjától a tag egyéni egészségszámlája, önsegélyezõ pénztár esetében a tag egyéni
számlája befektetésének hozamából a likviditási alapra
jutó hányadot.”
(6) Az Evhr. 29. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A fedezeti alap, a likviditási alap és a mûködési
alap közötti, valamint a fedezeti alapon belül az egyéni
számlák szabad tartaléka és a közösségi szolgáltatások tartaléka közötti, továbbá az egyes közösségi szolgáltatások
tartalékai közötti átcsoportosításokat az alapok, illetve tartalékok között közvetlenül kell elszámolni.”
(7) Az Evhr. 29. §-ának (8) bekezdése a következõ
j) ponttal egészül ki:
[(8) A pénztár mûködési alapja eredményének megállapításánál mûködési célú bevételek a következõk:]
„j) Átcsoportosítás a tagdíjat nem fizetõ tag egyéni
számlájáról: itt kell kimutatni az Öpt. 14. §-ának (3) bekezdése, valamint az e rendelet 23. §-ának (6) bekezdése
alapján a tagdíjat nem fizetõ tag egyéni számlájáról a mûködési alapot megilletõ összeget.”
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(8) Az Evhr. 29. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A likviditási alap eredményének megállapításánál
a likviditási alap bevételeként kell kimutatni az (5) bekezdés a)–d) és g)–h) pontjában foglalt jogcímeken a likviditási alapot megilletõ, valamint az egyéb, külön nem nevesített ténylegesen befolyt bevételeket, továbbá a fedezeti,
illetve a mûködési alapból a likviditási alapba átcsoportosított összegeket; a likviditási alapot terhelõ kiadásként
kell kimutatni a (6) bekezdés c) pontja szerinti jogcímen a
likviditási alapot terhelõ ténylegesen teljesített kiadásokat,
valamint a fedezeti, illetve a mûködési alapba átcsoportosított összegeket.”

40. §
Az Evhr. a 31. §-t követõen a következõ címmel és
31/A. §-sal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi
31/A–31/D. §-ok számozása 31/B–31/E. §-ra változik:
„Portfolió állomány kimutatás
31/A. § (1) A negyedéves jelentés részét képezõ tárgynegyedév végi portfolió állomány könyv szerinti értékét
tartalmazó kimutatást az Ögr. 1. számú mellékletében felsorolt eszközcsoportok szerinti tagolásban kell bemutatni.
(2) A portfolió állományt könyv szerinti értéken, pénztári alapok szerinti tagolásban részletezve a 9. számú melléklet szerinti formában kell kimutatni.”

41. §
(1) Az Evhr. 32. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kiegészítõ melléklet számszerû kimutatása a
pénztári alapok alakulását, a pénztári szolgáltatásokra vonatkozó adatokat, a portfolió állomány üzleti év végi állományának könyv szerinti értékét, továbbá a taglétszám
korévenkénti alakulását, valamint a szolgáltatást igénybe
vevõk létszámának korévenkénti alakulását tartalmazza.”
(2) Az Evhr. 32. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A kiegészítõ mellékletben a portfolió állomány
üzleti év végi állományának könyv szerinti értékét a 9. számú melléklet szerinti formában, a taglétszám korévenkénti
alakulását a 10. számú melléklet, a szolgáltatást igénybe
vevõk létszámának korévenkénti alakulását a 11. számú
melléklet szerinti formában kell bemutatni.”

42. §
Az Evhr. 1. számú melléklete „A mérleg elõírt tagolása”
„E) Tartalékok” részben a „I. Fedezeti alap tartaléka” a következõ 5. sorral egészül ki:
„5. Közösségi szolgáltatások tartaléka”
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43. §

Az Evhr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép.
44. §
Az Evhr. 3. számú melléklete e rendelet 16. számú melléklete szerint módosul.
45. §
Az Evhr. 6. számú melléklete e rendelet 17. számú melléklete szerint módosul.
46. §
Az Evhr. az e rendelet 18–20. számú melléklete szerinti
9–11. számú mellékletekkel egészül ki.
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„vagyonkezelési és” szövegrész, a (11) bekezdésének
a) pontja, a 35. §-a (1) bekezdésének g) pontjában a „bevallása és” szövegrész, a 36. §-a (1) bekezdésének i) pontjában a „bevallása és” szövegrész, az 50. § (1) bekezdésében „a Magyar Közlöny mellékletében vagy” szövegrész
hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Mvhr.
24. §-a (11) bekezdésének b) pontjában a „13. §-ának
(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. §-ának (4) bekezdése” szövegrész, a 41. §-ának (6) bekezdésében a „Magyar Közlöny mellékletében” szövegrész helyébe a „Pénzügyi Közlönyben” szövegrész, a 41/A. §-ának (4) bekezdésében a „Magyar Közlöny mellékletében” szövegrész
helyébe a „Pénzügyi Közlönyben” szövegrész lép.
(3) Az Mvhr. 4. számú melléklete „Pénztári céltartalékok alakulása” „B) Likviditási és kockázati céltartalékok”
„I. Befektetési kockázatra” rész 2008. január 1-jétõl hatályát veszti.
(4) Az Mvhr. e rendelet 10. §-ával megállapított
37/A. §-ának (2) bekezdése, valamint az Mvhr. 8. számú
melléklete 2009. január 1. napjával hatályát veszti.

47. §
Az Evhr. az e rendelet 21. számú melléklete szerinti
12. számú melléklettel egészül ki.
48. §
Az Evhr. az e rendelet 22. számú melléklete szerinti
13. számú melléklettel egészül ki.

IV. Fejezet

51. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Övhr.
41. §-ának (6) bekezdésében a „vagy országos napilapban” szövegrész, az 50. §-ának (1) bekezdésében „a közgyûlés jóváhagyását követõ 30 napon belül, de legkésõbb”, valamint a „vagy országos napilapban” szövegrész
hatályát veszti.

52. §

Záró rendelkezések
49. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – elõször a
2007. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell
alkalmazni.
(2) E rendelet 48. §-a 2007. június 1-jén lép hatályba.
(3) Az Mvhr. e rendelet 11. §-ának (2) bekezdésével kiegészített 42. §-ának (26) bekezdését, valamint az e rendelet 27. §-ában foglalt elõírást a 2006. évi üzleti évrõl készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

50. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Mvhr.
24. §-ának (1) bekezdésében a „befektetési és”, valamint a

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Evhr.
23. §-ának (3) bekezdésében a „34. §-ának (3) és” szövegrész, a (4) bekezdésében a „34. §-ának (3) és a” szövegrész, az (5) bekezdésében a „34. §-ának (3) és a” szövegrész, a 29. §-a (5) bekezdésének a) pontjában az „az Öpt.
34. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott” szövegrész, a c) pontjában az „az Öpt. 34. §-a (3) bekezdésének h) pontja szerint” szövegrész, a (8) bekezdésének
a) pontjában az „az Öpt. 34. §-a (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott” szövegrész, a c) pontjában az „az
Öpt. 34. §-a (3) bekezdésének h) pontja szerint” szövegrész, a 30. §-ának (4) bekezdésében az „az Öpt. 34. §-ának
(3), illetve (4) bekezdésében foglalt jogcímeknek megfelelõen” szövegrész, az e rendelet 40. §-ával átszámozott
31/E. §-ának (6) bekezdésében a „vagy országos napilapban” szövegrész, a 36. §-ának (1) bekezdésében „a közgyûlés jóváhagyását követõ 30 napon belül, de legkésõbb”, valamint a „vagy országos napilapban” szövegrész
hatályát veszti.
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(2) Az Evhr. 7. és 8. számú melléklete 2007. június
1. napjával hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Evhr.
13. §-ának (4) bekezdésében az „önkéntes kölcsönös
egészség- és önsegélyezõ pénztárak egyes gazdálkodási
szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Ögr.)” szövegrész helyébe az „Ögr.-ben”
szövegrész, a 29. §-a (8) bekezdésének f) pontjában a
„(3) bekezdésének b)–c)” szövegrész helyébe a „(3) bekezdésének b)” szövegrész, a h) pontjában a „g)” szövegrész helyébe a „h)” szövegrész, a (9) bekezdésének
c) pontjában az „50 ezer” szövegrész helyébe a „100 ezer”
szövegrész lép.

Átmeneti rendelkezések
53. §
A magánnyugdíjpénztáraknak a befektetési kockázatokra képzett céltartalékként 2007. január 1-jén kimutatott
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összeget a 2007. elsõ negyedév végi hozamfelosztás során
a negyedév végi hozamjóváírás utáni egyenlegek
figyelembevételével kell az egyéni számlákra és a szolgáltatási tartalékokra felosztani.

54. §
Amennyiben az önsegélyezõ pénztár az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.)
Korm. rendelet 3/A–3/C. §-ában foglalt rendelkezéseket
2007. május 31-ét megelõzõen alkalmazza, akkor az önsegélyezõ pénztár által finanszírozott szolgáltatásokra vonatkozó tárgynegyedévi adatokat az Evhr. 31. §-ának
(2) bekezdése szerinti 7. számú melléklet helyett az Evhr.
12. számú melléklete szerinti formában kell kimutatni.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Mvhr. 1. számú mellékletének módosításáról
Az Mvhr. 1. számú melléklete „A mérleg elõírt tagolása” a következõk szerint módosul:
a) a „A mérleg elõírt tagolása” „E) Céltartalékok” részben a „III. Likviditási és kockázati céltartalék” tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
[III. Likviditási és kockázati céltartalék]
„1. Demográfiai kockázatokra
2. Saját tevékenységi kockázatokra
3. Egyéb kockázatokra
4. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ
befizetések befektetési hozamának tartaléka
5. Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések befektetési hozamának tartaléka
6. Likviditási portfolió értékelési különbözete
Ebbõl:
6.1. Idõarányosan járó kamat (+)
6.2. Járó osztalék (+)
6.3. Devizaárfolyam-változás (±)
6.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet (±)”
b) a „A mérleg elõírt tagolása” „F) Kötelezettségek” részben a „II. Rövid lejáratú kötelezettségek” tagolása helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[II. Rövid lejáratú kötelezettségek]
„1. Tagokkal szembeni kötelezettségek
2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
5. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ
befizetések
5.1. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhetõ
befizetés
5.2. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhetõ
befizetés
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6. Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések
6.1. Munkáltatóhoz rendelhetõ függõ befizetések
6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhetõ függõ befizetések”
2. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Mvhr. 2. számú mellékletének módosításáról
Az Mvhr. 2. számú melléklete „Az eredménykimutatás elõírt tagolása” a következõk szerint módosul:
a) az „Az eredménykimutatás elõírt tagolása” „A) Pénztár mûködési tevékenysége” rész a következõ új 8. sorral egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 8–34. sorok számozása 9–35.-re változik:
„8. Azonosítatlan tagdíjcélú mûködési bevétel”
b) az „Az eredménykimutatás elõírt tagolása” „C) Likviditási és kockázati fedezet” részben a 25. „Likviditási és kockázati céltartalékképzés (6+7–8±24) (–)” sor tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
[25. Likviditási és kockázati céltartalékképzés (6+7–8±24) (–)]
„25.1. Demográfiai kockázatokra
25.2. Saját tevékenységi kockázatokra
25.3. Egyéb kockázatokra
25.4. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem
rendelhetõ befizetések befektetési hozamára
25.5. Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések befektetési hozamára
25.6. Értékelési különbözetbõl képzett likviditási céltartalék
25.6.1. Idõarányosan járó kamat
25.6.2. Járó osztalék
25.6.3. Devizaárfolyam különbözet
25.6.4. Egyéb piaci értékítéletbõl adódó értékkülönbözet”

3. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Mvhr. 3. számú mellékletének módosításáról
Az Mvhr. 3. számú melléklete a „Cash-flow kimutatás” elõírt tagolása a következõk szerint módosul:
a) a „Cash-flow kimutatás” a következõ új 19. sorral egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 19–41. sorok számozása
20–42.-re változik:
„19. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ befizetések állományának változása (±)”
b) a „Cash-flow kimutatás” – (1) bekezdés szerint átszámozott – 20. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések állományváltozása (±)”

4. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Mvhr. 4. számú mellékletének módosításáról
Az Mvhr. 4. számú melléklet „Pénztári céltartalékok alakulása” a következõk szerint módosul:
a) a „Pénztári céltartalékok alakulása” „B) Likviditási és kockázati tartalékok” részben a „I. Befektetési kockázatra”
tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
[I. Befektetési kockázatra]
„01. Nyitó állomány
02. Befektetési kockázati céltartalék átcsoportosítás egyéni számlákra
03. Befektetési kockázati céltartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba
04. Befektetési kockázati céltartalék záró állománya”
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b) a „Pénztári céltartalékok alakulása” „C) Céltartalékok állománya összesen” részben a „Likviditási és kockázati
céltartalék” tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Likviditási és kockázati céltartalék]
„– befektetési kockázatokra
– demográfiai kockázatokra
– saját tevékenységi kockázatra
– egyéb kockázatokra
– az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ befizetések befektetési hozamára
– egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések befektetési hozamára
– értékelési különbözetre”

5. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Mvhr. 5. számú mellékletének módosításáról
Az Mvhr. 5. számú melléklet „Pénzügyi teljesítmény alakulása” a következõk szerint módosul:
a) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „A) BEVÉTELEK (BEFIZETÉSEK)” részben az „1.3. Azonosított, mûködési célra jóváírt bevételek összesen” sor helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.3. Azonosított, mûködési célra jóváírt bevételek összesen
Ebbõl: mûködési célú adomány, támogatás”
b) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „A) BEVÉTELEK (BEFIZETÉSEK)” részben az „1.5. Azonosítatlan befizetések (függõ tételek) a tárgyidõszakban” sor tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
[1.5. Azonosítatlan befizetések (függõ tételek) a tárgyidõszakban]
„1.5.1. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ, egyéni számlára fel nem osztható befizetések (±)
Ebbõl:
1.5.1.1. Munkáltatóhoz rendelhetõ, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések
1.5.1.2. Munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhetõ befizetések
1.5.2. Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhetõ, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések (±)
1.5.3. Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhetõ, egyéni számlára fel nem osztható
befizetések (±)”
c) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „B) PÉNZTÁR HOZAMA” részben a „3. Befektetési tevékenység ráfordításai” között a „3.6. Vagyonkezelõi, letétkezelõi díjak” sor helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.6. Vagyonkezelõi, letétkezelõi díjak
3.6.1. Vagyonkezelõi díjak
Ebbõl:
3.6.1.1. Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség
3.6.1.2. Vagyonkezelõnek számla alapján fizetett díj
3.6.2. Letétkezelõi díjak”
d) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „C) MÛKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE” részben a „6. Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások összesen (6.1.+...+6.12.)” sor és annak tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások összesen (6.1.+...+6.9.)
6.1. Anyagköltség
6.2. Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei
6.3. Pénztári tisztségviselõk tiszteletdíja és közterhei
6.4. Tagszervezéssel kapcsolatos költségek
6.5. Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak
6.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
6.7. Felügyeleti díj
6.8. Garancia díj
6.9. Egyéb (külön soron nem nevesített) mûködési költségek, ráfordítások”
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e) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „E) STATISZTIKAI ADATOK” rész tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
„E) STATISZTIKAI ADATOK*
17. Felügyeleti díj alapja
18. Garancia díj alapja
19. Átcsoportosítás a tartaléktõkébe a likviditási és kockázati céltartalékból
20. Pénzügyileg realizált és a mûködési tevékenységre jóváírt összegek
21. Pénzügyileg teljesített, mûködéssel összefüggõ kiadások
22. Mûködési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (20–21) (±)
23. Lezárt panaszügyek száma
24. Lezáratlan panaszügyek száma
Ebbõl:
24.1. 30 napon belüli lezáratlan panaszügyek száma
24.2. 30 napon túli lezáratlan panaszügyek száma
25. Más pénztárba átlépett tagok részére átutalt összeg
26. Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagok részére átutalt összeg
27. Más pénztárból átlépett tagok által hozott tagi követelés
28. Fedezeti céltartalék záró állománya
29. Tartaléktõke
30. Likviditási és kockázati céltartalék záró állománya
Ebbõl: egyéb kockázatokra képzett céltartalék
31. Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ
tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenõrzési pótlékok
31.1. 90 napon belüli, bevalláshoz nem rendelhetõ befizetések
31.2. 91–180 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhetõ befizetések
31.3. 181–360 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhetõ befizetések
31.4. 360 napon túli, bevalláshoz nem rendelhetõ befizetések
32. Egyéb azonosítatlan (függõ) tételek állománya
32.1. Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhetõ, de egyéni számlára fel nem osztható befizetések
32.1.1. 90 napon belüli azonosítatlan befizetések
32.1.2. 91–180 nap közötti azonosítatlan befizetések
32.1.3. 181–360 nap közötti azonosítatlan befizetések
32.1.4. 360 napon túli azonosítatlan befizetések
32.2. Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhetõ, egyéni számlára fel nem osztható befizetések
32.2.1. 90 napon belüli azonosítatlan befizetések
32.2.2. 91–180 nap közötti azonosítatlan befizetések
32.2.3. 181–360 nap közötti azonosítatlan befizetések
32.2.4. 360 napon túli azonosítatlan befizetések
33. Bevalláshiányos egyéni számlák száma
33.1. 180 napon belüli bevalláshiányos egyéni számlák száma
33.2. 180 napon túli bevalláshiányos egyéni számlák száma
34. Befizetés hiányos egyéni számlák száma
34.1. 180 napon belüli befizetés hiányos egyéni számlák száma
34.2. 180 napon túli befizetés hiányos egyéni számlák száma
35. Bevallás- és befizetés hiányos egyéni számlák száma
35.1. 180 napon belüli bevallás- és befizetés hiányos egyéni számlák száma
35.2. 180 napon túli bevallás- és befizetés hiányos egyéni számlák száma
36. Bevalláshiánnyal kapcsolatban kezdeményezett eljárások
37. Pénztári alkalmazottak létszáma tárgynegyedév végén (fõ)
Ebbõl: tárgynegyedévben felvettek száma

* 17–22. sorokban a tárgyévi halmozott adatokat és a tárgynegyedévi adatokat kell szerepeltetni
23–27. sorokban a tárgynegyedévi adatokat kell szerepeltetni
28–36. sorokban halmozott adatokat kell szerepeltetni”
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f) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA” rész tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
„F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA
Sorszám

PSZÁF kód

38.
39.

Megnevezés

Önkéntesen biztosított Kötelezõen biztosított

Összesen

Idõszak elején
Idõszak alatti változás
Ebbõl:
új belépõ
átlépõ más pénztárból
átlépõ más pénztárba
elhalálozott
visszalépett
ebbõl:
rokkant nyugellátottá vált
öregségi nyugdíjra jogosulttá
vált
egyéb megszûnés
Idõszak végén
Ebbõl: számlatulajdonos
szolgáltatást igénybe vevõ

39.1.
39.2.
39.3.
39.4.
39.5.
39.5.1
39.5.2.
39.6.
40.

”

6. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Mvhr. 6. számú mellékletének módosításáról
„A) Pénztár egészére számított negyedéves bruttó – nettó hozamráták és referenciahozamok alakulása

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Negyedéves nettó hozamráta (%)

Negyedéves bruttó
hozamráta (%)

Negyedéves
referenciahozam (%)

001.

B) Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfoliókra
Fedezeti tartalék negyedéves
hozamrátái (%)
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Portfolió kódja
nettó

002.
003.
004.

bruttó

Fedezeti tarta- Fedezeti tartalék negyed- lék választható
éves
portfoliónreferencia- ho- kénti megoszzamai (%)
lása (%)

Klasszikus portfolió
Kiegyensúlyozott portfolió
Növekedési portfolió
”
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7. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Mvhr. 7. számú mellékletének módosításáról
Az Mvhr. 7. számú melléklet „Számlakeret-tükör” a következõk szerint módosul:
Megszûnõ fõkönyvi számlák:
„4791. Azonosítatlan függõ befizetések
47911. Azonosítatlan munkáltatóhoz rendelhetõ függõ befizetések
47912. Azonosítatlan munkáltatóhoz nem rendelhetõ függõ befizetések
47913. Pénztártaghoz nem rendelhetõ függõ befizetések
94. UTÓLAG BEFOLYT TAGDÍJAK”
Új fõkönyvi számlák:
„393. Azonosítatlan tagdíjcélú mûködési bevétel elhatárolása
4791. Az adóhatóság által átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetõ tagdíjak, késedelmi pótlékok, önellenõrzési pótlékok
47911. Munkáltatóhoz rendelhetõ adóhatóság által átutalt befizetések
479111. Munkáltatóhoz rendelhetõ befizetések
479112. Visszautalandó, munkáltatóhoz rendelhetõ befizetések
47912. Munkáltatóhoz nem rendelhetõ adóhatóság által átutalt befizetések
479121. Munkáltatóhoz nem rendelhetõ befizetések
479122. Visszautalandó, munkáltatóhoz nem rendelhetõ befizetések
4792. Egyéb azonosítatlan (függõ) befizetések
47921. Munkáltatóhoz rendelhetõ azonosítatlan (függõ) befizetések
47922. Munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhetõ azonosítatlan (függõ) befizetések
94. UTÓLAG BEFOLYT TAGDÍJAK, AZONOSÍTATLAN TAGDÍJCÉLÚ MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
941. Utólag befolyt tagdíjak
942. Azonosítatlan tagdíjcélú mûködési bevétel”
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8. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Portfolió állomány
200.. év ...... negyedév
A választható portfoliós rendszert nem mûködtetõ magánnyugdíjpénztár
Ezer forint
Sorszám

PSZÁF
kód

Fedezeti portfolió
Megnevezés

Piaci érték

Könyv
szerinti érték

Piaci érték

Likviditási és kockázati
portfolió
Könyv
Piaci érték
szerinti érték

Azonosítatlan befizetések
Könyv
szerinti érték

Piaci érték

Összesen
Könyv
szerinti érték

Piaci érték

MAGYAR KÖZLÖNY
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Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési
számla
Lekötött betét (betétszerzõdés):
hitelintézeti betétszámlán lekötött
pénzösszeg
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok (kötvények)
Magyar állampapír
Értékpapír, melyben foglalt
kötelezettség teljesítéséért a
magyar állam készfizetõ kezességet
vállal
Külföldi állampapír
Értékpapír, melyben foglalt
kötelezettség teljesítéséért külföldi
állam készfizetõ kezességet vállal
Magyarországon bejegyzett
gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény
Külföldön bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

Könyv
szerinti érték

Mûködési portfolió

PSZÁF
kód

Fedezeti portfolió
Megnevezés

Piaci érték

Könyv
szerinti érték

Piaci érték

Likviditási és kockázati
portfolió
Könyv
Piaci érték
szerinti érték

Azonosítatlan befizetések
Könyv
szerinti érték

Piaci érték

Összesen
Könyv
szerinti érték

Piaci érték

MAGYAR KÖZLÖNY
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Magyarországon bejegyzett
hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
Külföldön bejegyzett hitelintézet
által nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Magyarországi helyi önkormányzat
által nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Külföldi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény
Részvények
A Budapesti Értéktõzsdére vagy
más elismert értékpapírpiacra
bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott
részvény
Magyarországon kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba hozott
részvény, melynek kibocsátója
kötelezettséget vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli,
bármely tõzsdére vagy elismert
értékpapírpiacra történõ
bevezetésére és a bevezetésnek
nincs törvényi vagy egyéb
akadálya, vagy olyan részvény,
amelyre a vételt megelõzõ
30 napon belül folyamatosan
legalább két befektetési szolgáltató
nyilvános módon visszavonhatatlan
vételi kötelezettséget jelentõ
árfolyamot tesz közzé
Tõzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett,
külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

Könyv
szerinti érték

Mûködési portfolió
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Sorszám

PSZÁF
kód

Fedezeti portfolió
Megnevezés

Piaci érték

Könyv
szerinti érték

Piaci érték

Likviditási és kockázati
portfolió
Könyv
Piaci érték
szerinti érték

Azonosítatlan befizetések
Könyv
szerinti érték

Piaci érték

Összesen
Könyv
szerinti érték

Piaci érték

MAGYAR KÖZLÖNY
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Külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény,
melynek kibocsátója
kötelezettséget vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli,
bármely tõzsdére vagy elismert
értékpapírpiacra történõ
bevezetésére és a bevezetésnek
nincs törvényi vagy egyéb
akadálya, vagy olyan részvény,
amelyre a vételt megelõzõ
30 napon belül folyamatosan
legalább két befektetési szolgáltató
nyilvános módon visszavonhatatlan
vételi kötelezettséget jelentõ
árfolyamot tesz közzé
Befektetési jegyek, illetve egyéb
kollektív befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett
befektetési alap befektetési jegye,
ideértve az ingatlan befektetési
alapot is
Külföldön bejegyzett befektetési
alap befektetési jegye, ideértve az
ingatlan befektetési alapot is
Egyéb kollektív befektetési
értékpapír
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett
jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott jelzáloglevél
Külföldön bejegyzett
jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott jelzáloglevél
Határidõs ügyletek
Opciós ügyletek
Repóügyletek
SWAP ügyletek
Ingatlan

Könyv
szerinti érték

Mûködési portfolió
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Sorszám

PSZÁF
kód

Fedezeti portfolió
Megnevezés

Könyv
szerinti érték

Mûködési portfolió

Piaci érték

Könyv
szerinti érték

Piaci érték

Likviditási és kockázati
portfolió
Könyv
Piaci érték
szerinti érték

Azonosítatlan befizetések
Könyv
szerinti érték

Piaci érték
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Sorszám

Összesen
Könyv
szerinti érték

Piaci érték

Értékpapír-kölcsönzési ügyletekbõl
származó követelések
Kockázati tõkealapjegy
Egyéb, tõzsdén vagy más
szabályozott piacon jegyzett
értékpapír
Követelés értékpapír ügyletekbõl
Kötelezettségek értékpapír
ügyletekbõl

”

„9. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Portfolió állomány
200.. év ...... negyedév
A választható portfoliós rendszert mûködtetõ magánnyugdíjpénztár
Ezer forint

Sorszám

PSZÁF
kód

Klasszikus portfolió
Megnevezés

Piaci
érték

Növekedési
portfolió
Könyv
Piaci
szerinti
érték
érték

Mûködési portfolió
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Likviditási
és kockázati
portfolió
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Azonosítatlan
befizetések
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Összesen
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

2006/164. szám

Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz
összesen
Házipénztár (forint
és valuta)
Pénzforgalmi számla
és befektetési számla
Lekötött betét
(betétszerzõdés):
hitelintézeti betétszámlán
lekötött pénzösszeg

Könyv
szerinti
érték

Fedezeti portfolió
Kiegyensúlyozott
portfolió
Könyv
Piaci
szerinti
érték
érték

MAGYAR KÖZLÖNY

9. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez

PSZÁF
kód

Megnevezés

Piaci
érték

Mûködési portfolió
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Likviditási
és kockázati
portfolió
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Azonosítatlan
befizetések
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Összesen
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

MAGYAR KÖZLÖNY
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Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok (kötvények)
Magyar állampapír
Értékpapír, melyben
foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar
állam készfizetõ
kezességet vállal
Külföldi állampapír
Értékpapír, melyben
foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi
állam készfizetõ
kezességet vállal
Magyarországon
bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
Külföldön bejegyzett
gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Magyarországon
bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Külföldön bejegyzett
hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Magyarországi helyi
önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Külföldi önkormányzat
által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
Részvények

Könyv
szerinti
érték

Növekedési
portfolió
Könyv
Piaci
szerinti
érték
érték

2006/164. szám

Sorszám

Klasszikus portfolió

Fedezeti portfolió
Kiegyensúlyozott
portfolió
Könyv
Piaci
szerinti
érték
érték

PSZÁF
kód

Megnevezés

Piaci
érték

Mûködési portfolió
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Likviditási
és kockázati
portfolió
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Azonosítatlan
befizetések
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Összesen
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

MAGYAR KÖZLÖNY

A Budapesti Értéktõzsdére
vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon
nyilvános forgalomba
hozott részvény
Magyarországon
kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott
részvény, melynek
kibocsátója kötelezettséget
vállalt az általa adott
értékpapír fél éven belüli,
bármely tõzsdére vagy
elismert értékpapírpiacra
történõ bevezetésére,
és a bevezetésnek nincs
törvényi vagy egyéb
akadálya, vagy olyan
részvény, amelyre a vételt
megelõzõ 30 napon belül
folyamatosan legalább két
befektetési szolgáltató
nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi
kötelezettséget jelentõ
árfolyamot tesz közzé
Tõzsdére vagy más
elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön
kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott
részvény

Könyv
szerinti
érték

Növekedési
portfolió
Könyv
Piaci
szerinti
érték
érték
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Sorszám

Klasszikus portfolió

Fedezeti portfolió
Kiegyensúlyozott
portfolió
Könyv
Piaci
szerinti
érték
érték
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PSZÁF
kód

Megnevezés

Piaci
érték

Mûködési portfolió
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Likviditási
és kockázati
portfolió
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Azonosítatlan
befizetések
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Összesen
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

MAGYAR KÖZLÖNY
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Külföldön kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba
hozott részvény, melynek
kibocsátója kötelezettséget
vállalt az általa adott
értékpapír fél éven belüli,
bármely tõzsdére vagy
elismert értékpapírpiacra
történõ bevezetésére,
és a bevezetésnek nincs
törvényi vagy egyéb
akadálya, vagy olyan
részvény, amelyre a vételt
megelõzõ 30 napon belül
folyamatosan legalább két
befektetési szolgáltató
nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi
kötelezettséget jelentõ
árfolyamot tesz közzé
Befektetési jegyek, illetve
egyéb kollektív befektetési
értékpapír
Magyarországon
bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ideértve
az ingatlan befektetési
alapot is
Külföldön bejegyzett
befektetési alap befektetési
jegye, ideértve az ingatlan
befektetési alapot is
Egyéb kollektív
befektetési értékpapír
Jelzáloglevél
Magyarországon
bejegyzett
jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott jelzáloglevél

Könyv
szerinti
érték

Növekedési
portfolió
Könyv
Piaci
szerinti
érték
érték
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Sorszám

Klasszikus portfolió

Fedezeti portfolió
Kiegyensúlyozott
portfolió
Könyv
Piaci
szerinti
érték
érték

PSZÁF
kód

Megnevezés

Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Növekedési
portfolió
Könyv
Piaci
szerinti
érték
érték

Mûködési portfolió
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Likviditási
és kockázati
portfolió
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

Azonosítatlan
befizetések
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték
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Sorszám

Klasszikus portfolió

Fedezeti portfolió
Kiegyensúlyozott
portfolió
Könyv
Piaci
szerinti
érték
érték

Összesen
Könyv
szerinti
érték

Piaci
érték

”
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Külföldön bejegyzett
jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott jelzáloglevél
Határidõs ügyletek
Opciós ügyletek
Repóügyletek
SWAP ügyletek
Ingatlan
Értékpapír-kölcsönzési
ügyletekbõl származó
követelések
Kockázati tõkealapjegy
Egyéb, tõzsdén vagy más
szabályozott piacon
jegyzett értékpapír
Követelés értékpapír
ügyletekbõl
Kötelezettségek értékpapír
ügyletekbõl
Portfoliót választó tagok
száma
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10. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Övhr. 7. számú mellékletének módosításáról
Az Övhr. 7. számú melléklet „Pénzügyi teljesítmény alakulása” a következõk szerint módosul:
a) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „A) BEVÉTELEK (BEFIZETÉSEK)” részben az „1.3. Azonosított, mûködési célra jóváírt bevételek összesen” sor helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.3. Azonosított mûködési célra jóváírt bevételek összesen
Ebbõl: mûködési célú adomány, támogatás”
b) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „B) PÉNZTÁR HOZAMA” részben a „Befektetési tevékenység ráfordításai”
között a „3.6. Vagyonkezelõi, letétkezelõi díjak” sor helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.6. Vagyonkezelõi, letétkezelõi díjak
3.6.1. Vagyonkezelõi díjak
Ebbõl:
3.6.1.1. Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség
3.6.1.2. Vagyonkezelõnek számla alapján fizetett díj
3.6.2. Letétkezelõi díjak”
c) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „C) MÛKÖDÉSI ÉS KIEGÉSZÍTÕ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE” részben a „6. Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások összesen” sor és annak tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások összesen (6.1.+...+6.8.)
6.1. Anyagköltség
6.2. Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei
6.3. Pénztári tisztségviselõk tiszteletdíja és közterhei
6.4. Tagszervezéssel kapcsolatos költségek
6.5. Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díjak
6.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
6.7. Felügyeleti díj
6.8. Egyéb (külön soron nem nevesített) mûködési költségek, ráfordítások”
d) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „E) STATISZTIKAI ADATOK” rész tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
„E) STATISZTIKAI ADATOK*
21. Felügyeleti díj alapja
22. Átcsoportosítás a tartaléktõkébe a likviditási és kockázati céltartalékból
23. Egyéni számláról történõ kifizetések
23.1. Várakozási idõ letelte, de még a felhalmozási idõszakon belüli kifizetés
23.1.1. Hozamkifizetés
Hozamkifizetésben részesült tagok száma
23.1.2. Tõkekifizetés
Tõkekifizetésben részesült tagok száma
23.2. Más pénztárba történõ átlépés miatt
23.3. Egyéb jogcímen történõ kifizetés
24. Más pénztárból átlépett tagok által hozott tagi követelés
25. Fedezeti tartalék záró állománya
Ebbõl: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követõ hónap 25. napja között befolyt tételek
26. Tagi lekötéssel érintett összeg
27. Tagi lekötéssel rendelkezõ tagok száma
28. Megszûnt tagi lekötések száma
28.1. Hitelszerzõdés feltételeinek teljesítésével
28.2. Hitelezõi igényérvényesítéssel
29. Tagi kölcsön összege
Ebbõl: lejárt tagi kölcsön összege
30. Tagi kölcsönnel rendelkezõ tagok száma
31. Lejárt tagi kölcsönnel rendelkezõ tagok száma
32. Tagdíjat nem fizetõ tagok száma
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
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Tagdíjat nem fizetõ tagok egyéni számlaköveteléseinek összege
Tagdíjat nem fizetõ tagok részére kifizetett összege
Felhalmozási idõszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma
Felhalmozási idõszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni
számlakövetelésének összege
Tartaléktõke
Kötelezettségek, függõ tételek és tagokkal szembeni kötelezettségek nélkül
Költségek és ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása
Likviditási tartalék záró állománya
Ebbõl: Egyéb likviditási tartalék záró állománya
Függõ tételek halmozott állománya
Lezárt panaszügyek száma
Lezáratlan panaszügyek száma
Ebbõl:
43.1. 30 napon belüli lezáratlan panaszügyek száma
43.2. 30 napon túli lezáratlan panaszügyek száma
Pénztári alkalmazottak létszáma tárgynegyedév végén (fõ)
Ebbõl: tárgynegyedévben felvettek száma

* 41–43. sorokban a tárgynegyedévi adatokat kell szerepeltetni”
e) a „Pénzügyi teljesítmény alakulása” „F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA” rész tagolása helyébe a következõ rendelkezés lép:
„F) TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

45.

Idõszak elején

46.

Idõszak alatti változás

Tárgyévi halmozott adatok

Tárgynegyedévi adatok

Ebbõl:
46.1.

új belépõ

46.2.

átlépõ más pénztárból

46.3.

átlépõ más pénztárba

46.4.

szolgáltatásban részesült

46.5.

elhalálozott

46.6.

kilépett

46.7.

egyéb megszûnés

ebbõl: önsegélyezõ pénztárból átlépõ

47.

Idõszak végén
Ebbõl:
szüneteltetõ
járadékot igénybe vevõ

”

2006/164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

13923

11. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„10. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Portfolió állomány
200... év ...... negyedév
A választható portfoliós rendszert nem mûködtetõ önkéntes nyugdíjpénztár
Ezer forint
Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz
összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla
és befektetési számla
Lekötött betét
(betétszerzõdés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött
pénzösszeg
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok (kötvények)
Magyar állampapír
Értékpapír, melyben foglalt
kötelezettség teljesítéséért a
magyar állam készfizetõ
kezességet vállal
Külföldi állampapír
Értékpapír, melyben foglalt
kötelezettség teljesítéséért
külföldi állam készfizetõ
kezességet vállal
Magyarországon bejegyzett
gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Külföldön bejegyzett
gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Magyarországon bejegyzett
hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
Külföldön bejegyzett
hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
Magyarországi helyi
önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Külföldi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény

Fedezeti portfolió
Könyv
szerinti Piaci érték
érték

Mûködési portfolió
Könyv
szerinti Piaci érték
érték

Likviditási portfolió
Könyv
szerinti Piaci érték
érték

Összesen
Könyv
szerinti Piaci érték
érték
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Sorszám

MAGYAR KÖZLÖNY

PSZÁF
kód

Megnevezés

Részvények
A Budapesti Értéktõzsdére
vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvános
forgalomba hozott részvény
Magyarországon kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba
hozott részvény, melynek
kibocsátója kötelezettséget
vállalt az általa adott
értékpapír fél éven belüli,
bármely tõzsdére vagy
elismert értékpapírpiacra
történõ bevezetésére,
és a bevezetésnek nincs
törvényi vagy egyéb
akadálya, vagy olyan
részvény, amelyre a vételt
megelõzõ 30 napon belül
folyamatosan legalább két
befektetési szolgáltató
nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi
kötelezettséget jelentõ
árfolyamot tesz közzé
Tõzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett,
külföldön kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba
hozott részvény
Külföldön kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba
hozott részvény, melynek
kibocsátója kötelezettséget
vállalt az általa adott
értékpapír fél éven belüli,
bármely tõzsdére vagy
elismert értékpapírpiacra
történõ bevezetésére,
és a bevezetésnek nincs
törvényi vagy egyéb
akadálya, vagy olyan
részvény, amelyre a vételt
megelõzõ 30 napon belül
folyamatosan legalább két
befektetési szolgáltató
nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi
kötelezettséget jelentõ
árfolyamot tesz közzé
Befektetési jegyek, illetve
egyéb kollektív befektetési
értékpapír
Magyarországon bejegyzett
befektetési alap befektetési
jegye, ideértve az ingatlan
befektetési alapot is

Fedezeti portfolió
Könyv
szerinti Piaci érték
érték

Mûködési portfolió
Könyv
szerinti Piaci érték
érték

2006/164. szám
Likviditási portfolió
Könyv
szerinti Piaci érték
érték

Összesen
Könyv
szerinti Piaci érték
érték
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Sorszám

PSZÁF
kód

MAGYAR KÖZLÖNY

Megnevezés

Fedezeti portfolió
Könyv
szerinti Piaci érték
érték

Mûködési portfolió
Könyv
szerinti Piaci érték
érték
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Likviditási portfolió
Könyv
szerinti Piaci érték
érték

Összesen
Könyv
szerinti Piaci érték
érték

Külföldön bejegyzett
befektetési alap befektetési
jegye, ideértve az ingatlan
befektetési alapot is
Egyéb kollektív befektetési
értékpapír
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett
jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott
jelzáloglevél
Külföldön bejegyzett
jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott
jelzáloglevél
Határidõs ügyletek
Opciós ügyletek
Repóügyletek
SWAP ügyletek
Ingatlan
Tagi kölcsön
Kockázati tõkealap-jegy
Értékpapír-kölcsönzési
ügyletekbõl származó
követelés
Egyéb, tõzsdén vagy más
szabályozott piacon jegyzett
értékpapír
Követelések értékpapír
ügyletekbõl
Kötelezettségek értékpapír
ügyletekbõl

”
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12. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„11. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Portfolió állomány
200... év ...... negyedév
A választható portfoliós rendszert mûködtetõ önkéntes nyugdíjpénztár
Ezer forint

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Fedezeti portfolió
..............
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték

..................
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték

Mûködési portfolió

Likviditási portfolió

Könyv
szerinti
érték

Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

Piaci érték

Összesen
Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

MAGYAR KÖZLÖNY
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Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz
összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla
és befektetési számla
Lekötött betét
(betétszerzõdés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött
pénzösszeg
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok (kötvények)
Magyar állampapír
Értékpapír, melyben foglalt
kötelezettség teljesítéséért a
magyar állam készfizetõ
kezességet vállal
Külföldi állampapír
Értékpapír, melyben foglalt
kötelezettség teljesítéséért
külföldi állam készfizetõ
kezességet vállal
Magyarországon bejegyzett
gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény

...............
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték

PSZÁF
kód

Megnevezés

..................
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték

Mûködési portfolió

Likviditási portfolió

Könyv
szerinti
érték

Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

Piaci érték

Összesen
Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

MAGYAR KÖZLÖNY
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Külföldön bejegyzett
gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Magyarországon bejegyzett
hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
Külföldön bejegyzett
hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
Magyarországi helyi
önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Külföldi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény
Részvények
A Budapesti Értéktõzsdére
vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvános
forgalomba hozott részvény
Magyarországon kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba
hozott részvény, melynek
kibocsátója kötelezettséget
vállalt az általa adott
értékpapír fél éven belüli,
bármely tõzsdére vagy
elismert értékpapírpiacra
történõ bevezetésére,
és a bevezetésnek nincs
törvényi vagy egyéb akadálya,
vagy olyan részvény, amelyre
a vételt megelõzõ 30 napon
belül folyamatosan legalább
két befektetési szolgáltató
nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi
kötelezettséget jelentõ
árfolyamot tesz közzé

Fedezeti portfolió
..............
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték

2006/164. szám

Sorszám

...............
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték

PSZÁF
kód

Megnevezés

..................
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték

Mûködési portfolió

Likviditási portfolió

Könyv
szerinti
érték

Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

Piaci érték

Összesen
Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

MAGYAR KÖZLÖNY
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Tõzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett,
külföldön kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba
hozott részvény
Külföldön kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba
hozott részvény, melynek
kibocsátója kötelezettséget
vállalt az általa adott
értékpapír fél éven belüli,
bármely tõzsdére vagy
elismert értékpapírpiacra
történõ bevezetésére, és a
bevezetésnek nincs törvényi
vagy egyéb akadálya, vagy
olyan részvény, amelyre a
vételt megelõzõ 30 napon
belül folyamatosan legalább
két befektetési szolgáltató
nyilvános módon
visszavonhatatlan vételi
kötelezettséget jelentõ
árfolyamot tesz közzé
Befektetési jegyek, illetve
egyéb kollektív befektetési
értékpapír
Magyarországon bejegyzett
befektetési alap befektetési
jegye, ideértve az ingatlan
befektetési alapot is
Külföldön bejegyzett
befektetési alap befektetési
jegye, ideértve az ingatlan
befektetési alapot is
Egyéb kollektív befektetési
értékpapír
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett
jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott jelzáloglevél

Fedezeti portfolió
..............
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték
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Sorszám

...............
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték

PSZÁF
kód

Megnevezés

Fedezeti portfolió
..............
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték

..................
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték

Mûködési portfolió

Likviditási portfolió

Könyv
szerinti
érték

Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

Piaci érték

Összesen
Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

”
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Külföldön bejegyzett
jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott jelzáloglevél
Határidõs ügyletek
Opciós ügyletek
Repóügyletek
SWAP ügyletek
Ingatlan
Értékpapír-kölcsönzési
ügyletekbõl származó
követelések
Kockázati tõkealapjegy
Egyéb, tõzsdén vagy más
szabályozott piacon jegyzett
értékpapír
Követelés értékpapír
ügyletekbõl
Kötelezettségek értékpapír
ügyletekbõl
Portfoliót választó tagok
száma

2006/164. szám

Sorszám

...............
portfolió
Könyv
szerinti
Piaci érték
érték
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13. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„12. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám

PSZÁF kód

01
...
85

Megnevezés

Év elején

Belépõ

a

b

Tagsági viszony évközi megszûnése
Szolgáltatás
Egyéb
Át(Ki)lépés
Elhalálozás
igénybemegszûnés
vétele
c
d
e
f

Év végén
g

16 év
...
100 év
Összesen:

”

14. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„13. számú melléklet a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez
Szolgáltatást igénybevevõk létszáma korévenként
Szolgáltatás évközi megszûnése
Sorszám

PSZÁF kód

01
....
85

Megnevezés

Szolgáltatás
megnevezése
a

Év elején

Új igénybevevõk

Lejárt

Elhalálozás

Egyéb ok

Év végén

b

c

d

e

f

g

16 év
....
100 év
Összesen:

”

15. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Az eredménykimutatás elõírt tagolása

Megnevezés

Elõzõ évi beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Elõzõ évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

A) FEDEZETI ALAP
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

Tagok által fizetett tagdíj
Munkáltatói tagdíj hozzájárulás
Tagdíjbevételek (01+02)
Tagok egyéb befizetései
Támogatóktól befolyó összeg
Pénztári befizetések összesen (03+04+05)
Belépõ tagok áthozott egyéni fedezete
Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg
Eszközök értékesítésébõl származó bevétel
Pénzügyi mûveletek bevétele
Átcsoportosítás likviditási alapból

Tárgyévi beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+, –)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

2006/164. szám
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

MAGYAR KÖZLÖNY

Átcsoportosítás mûködési alapból
Különféle bevételek (07+...+12)
Fedezeti alap bevételei összesen (06+13)
Szolgáltatások kiadásai
Tagoknak visszatérített összeg
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
Fedezeti alapot terhelõ jogosulatlan kifizetések
Tagdíjat nem fizetõ tag egyéni számlájáról a mûködési alapba átcsoportosított összeg
Tagdíjat nem fizetõ tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg
Fedezeti alap kiadásai (15+...+20)
Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14–21)

B) MÛKÖDÉSI ALAP
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tagok által fizetett tagdíj
Munkáltatói tagdíj hozzájárulás
Tagdíjbevételek (01+02)
Tagok egyéb befizetései
Támogatóktól befolyó összeg
Pénztári befizetések összesen (03+04+05)
Eszközök értékesítésébõl származó bevétel
Ebbõl: kiegészítõ vállalkozási tevékenység bevétele
Egyéb bevételek
Ebbõl: kiegészítõ vállalkozási tevékenység bevétele
Kiegészítõ vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Pénzügyi mûveletek bevétele
Ebbõl: kiegészítõ vállalkozási tevékenység bevétele
Átcsoportosítás likviditási alapból
Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetõ tag egyéni számlájáról
Mûködés és kiegészítõ vállalkozási tevékenység különféle bevételei (07+09+11+12+14+15)
Mûködési alap bevételei összesen (06+16)
Ebbõl: kiegészítõ vállalkozási tevékenység bevételei (08+10+11+13)
Anyagjellegû kiadások
Személyi jellegû kiadások
Kisértékû tárgyi eszközök beszerzése
Egyéb kiadások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
Felügyeleti díj
Beruházások, felújítások
Átcsoportosítás likviditási alapba
Átcsoportosítás fedezeti alapba
Mûködési alap kiadásai (19+...+27)
Ebbõl: kiegészítõ vállalkozási tevékenység kiadásai
Adózás elõtti eredmény (17–28)
Adófizetési kötelezettség (–)
Mûködési alap tárgyévi adózott eredménye (30–31)

C) KIEGÉSZÍTÕ VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
01. Mûködési alap bevételeibõl a kiegészítõ vállalkozási tevékenység bevétele
02. Mûködési alap kiadásaiból a kiegészítõ vállalkozási tevékenység kiadása
03. Kiegészítõ vállalkozási tevékenység adózás elõtti eredménye (01–02)
D) LIKVIDITÁSI ALAP
01. Tagok által fizetett tagdíj
02. Munkáltatói tagdíj hozzájárulás
03. Tagdíjbevételek (01+02)
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12.
13.
14.
15.
16.
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Tagok egyéb befizetései
Támogatóktól befolyó összeg
Pénztári befizetések összesen (03+04+05)
Eszközök értékesítésébõl származó bevétel
Egyéb bevételek
Pénzügyi mûveletek bevétele
Átcsoportosítás mûködési alapból
Visszapótlás fedezeti alapból
Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetõ tag egyéni számlájáról
Különféle bevételek (07+...+12)
Likviditási alap bevételei összesen (06+13)
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
Átcsoportosítás fedezeti alapba
Átcsoportosítás mûködési alapba
Likviditási alap kiadásai (15+16+17)
Likviditási alap tárgyévi eredménye (14–18)

E) ALAPOK EGYÜTTESEN
01. Tagdíjbevételek (A/03+B/03+C/03)
02. Különféle bevételek (A/13+B/16+C/13)
I. Alapok bevételei (01+02)
II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+C/18)
III. Alapok tárgyévi eredménye (I–II)”

16. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Evhr. 3. számú mellékletének módosításáról
Az Evhr. 3. számú melléklete a „Pénzforgalmi jelentés” a következõk szerint módosul:
a) a „Pénzforgalmi jelentés a 200... év ..... negyedévében teljesített bevételekrõl és kiadásokról” „A) BEVÉTELEK”
része a következõ új VI. sorral egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi VI–XVIII. sorok számozása VII–XIX-re változik:
„VI. A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által utalt összeg”
b) a „Pénzforgalmi jelentés a 200... év ..... negyedévében teljesített bevételekrõl és kiadásokról” „B) KIADÁSOK”
részében a „I. Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások kiadásai” sor helyébe a következõ rendelkezés lép:
„I. Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások kiadásai
1. Egyéni számlák terhére teljesített kiadások
2. Szolgáltatási számlák terhére teljesített kiadások
3. Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások”
c) a „Pénzforgalmi jelentés a 200… év ...... negyedévében teljesített bevételekrõl és kiadásokról” a következõ D) és
E) résszel egészül ki:
„D) Taglétszám alakulása
Sorszám

01.
02.
021.
022.
023.
024.
025.
026.
03.
031.

Megnevezés

Idõszak elején
Idõszak alatti változás
Új belépõ
Átlépõ más pénztárból
Átlépõ más pénztárba
Elhalálozott
Kilépõ
Egyéb megszûnés
Idõszak végén összesen
Ebbõl: tagdíjfizetést szüneteltetõ

Létszám (fõ)
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E) Statisztikai adatok
Megnevezés

Halmozott adatok

Nem tagokkal szembeni kötelezettségek állománya
Ebbõl:
lejárt nem tagokkal szembeni kötelezettségek állománya
15 napon belül lejáró nem tagokkal szembeni kötelezettségek állománya
30 napon belül lejáró nem tagokkal szembeni kötelezettségek állománya
30 napon túl lejáró nem tagokkal szembeni kötelezettségek állománya
Megnevezés

Tárgynegyedévi adatok

Lezárt panaszügyek száma
Lezáratlan panaszügyek száma
30 napon belül lezáratlan panaszügyek száma
30 napon túl lezáratlan panaszügyek száma
Tagdíjat nem fizetõ tagok száma
Tagdíjat nem fizetõ tagok egyéni számlaköveteléseinek összege
Tagdíjat nem fizetõ tagok részére kifizetett összeg

”

17. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Evhr. 6. számú mellékletének módosításáról
Az Evhr. 6. számú melléklet „Számlakeret-tükör” a következõk szerint módosul:
Megszûnõ fõkönyvi számlák:
„94. BELÉPÕ TAGOK ÁLTAL HOZOTT EGYÉNI FEDEZET”
Új fõkönyvi számlák:
„4323. Önsegélyezõ pénztári közösségi szolgáltatások tartaléka
5111. Kiegészítõ önsegélyezõ szolgáltatások
51111. Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások
51112. Munkanélküliségi ellátások
51113. Tûz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek
51114. Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek
51115. Vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása
51116. Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítõ speciális eszközök vételárának, valamint
lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása
51117. Vakvezetõ kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása
51118. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása
511181. Gyógyszer vételárának támogatása
511182. Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása
51119. Hátramaradottak segélyezése halál esetén
5112. Életmódjavító önsegélyezõ pénztári szolgáltatások
51121. Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású termékek vételárának támogatása
51122. Gyógyteák vételárának támogatása
51123. Fog- és szájápolók árának támogatása
5113. Egyéb önsegélyezõ pénztári szolgáltatások
5121. Kiegészítõ egészségbiztosítási szolgáltatások
51211. Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése
51212. Otthoni gondozás támogatása
51213. Gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása
51214. Közfürdõ által nyújtott gyógykezelés
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51215. Vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása
51216. Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítõ speciális eszközök vételárának, valamint
lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása
51217. Vakvezetõ kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása
51218. Szenvedélybetegségrõl való leszoktatásra irányuló kezelések
51219. Egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyezõ feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás
512191. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítõ önsegélyezõ szolgáltatási körbe tartozó támogatása
5121911. Gyógyszer vételárának kiegészítõ önsegélyezõ szolgáltatási körbe tartozó támogatása
5121912. Gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítõ önsegélyezõ szolgáltatási körbe tartozó támogatása
512192. Kiesõ jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresõképtelenség esetén
512193. Hátramaradottak segélyezése halál esetén
5122. Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások
51221. Természetgyógyászati szolgáltatások
51222. Rekreációs üdülés, gyógyüdülés, egészségügyi üdülés
51223. Sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása
51224. Sporteszközök vásárlásának támogatása
51225. Életmódjavítást elõsegítõ kúrák
51226. Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyezõ szolgáltatási körbe tartozó
támogatása
512261. Gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyezõ szolgáltatási körbe tartozó támogatása
512262. Gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyezõ szolgáltatási körbe tartozó támogatása
5123. Egyéb egészségpénztári szolgáltatások
93111.
93112.
93121.
93122.

Egyéni számla javára jóváírandó rendszeres támogatás
Közösségi szolgáltatások javára jóváírandó rendszeres támogatás
Egyéni számla javára jóváírandó eseti támogatás
Közösségi szolgáltatások javára jóváírandó eseti támogatás

94. EGYÉNI SZÁMLÁRA ELSZÁMOLANDÓ EGYÉB BEVÉTELEK
941. Belépõ tagok által hozott egyéni fedezet
942. Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által utalt összeg”

18. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Portfolió állomány
.................... Pénztár
200.... év ..... negyedév
Ezer forint
Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla
Befektetési számla
Lekötött betét (betétszerzõdés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
(kötvények)
Magyar állampapír

Fedezeti alap
a

Mûködési alap
b

Likviditási alap
c

Összesen
d

2006/164. szám
Sorszám

PSZÁF
kód

MAGYAR KÖZLÖNY
Megnevezés

Fedezeti alap
a

13935
Mûködési alap
b

Likviditási alap
c

Összesen
d

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizetõ
kezességet vállal (ideértve a jegybank által
kibocsátott értékpapírt)
Külföldi állampapír
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizetõ
kezességet vállal (ideértve a jegybank által
kibocsátott értékpapírt)
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet – a hitelintézet kivételével – által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet
– a hitelintézet kivételével – által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
és egyéb értékpapír
Külföldön bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
és egyéb értékpapír
Magyarországi helyi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
Külföldi önkormányzat által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
Részvények
A Budapesti Értéktõzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon
forgalomba hozott részvény
Tõzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot
Külföldön bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ideértve az
ingatlanbefektetési alapot
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett
jelzálog-hitelintézet által kibocsátott
jelzáloglevél
Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által
kibocsátott jelzáloglevél
Határidõs ügyletek
Opciós ügyletek
Repóügyletek
Ingatlan
Kockázati tõkealap-jegy
Egyéb, tõzsdén vagy más szabályozott piacon
jegyzett értékpapír

”
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19. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„10. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez
D) Taglétszám alakulása korévenként
Tagsági viszony évközi megszûnése
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

01

16 év

...

...

85

Év elején

Belépõ

Át(Ki)lépés

Elhalálozás

Egyéb
megszûnés

Év végén

a

b

c

d

e

f

100 év
Összesen:

”

20. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„11. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Szolgáltatást igénybevevõk létszáma korévenként
A szolgáltatás megnevezése:
Kor (év)

Év elején

Új igénybevétel

a

b

c

Szolgáltatás évközi megszûnése
Kilépés

Elhalálozás

Egyéb ok

d

e

f

Év végén
g

Összesen:

”
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21. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„12. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Az önsegélyezõ pénztár szolgáltatási adatai
.... év .... negyedév
Eseti jellegû

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Közösségi szolgáltatás
Szolgáltatási kiadás
(E Ft)
c

Szolgáltatás
esetszám
(db)
d

Csatlakozott tagok
száma
(fõ)
e

Rendszeres (járulékjellegû)
Egyéni számláról
Közösségi szolgáltatás
finanszírozott
SzolgálSzolgálSzolgálCsatlakoSzolgáltatási kiadás
tatás
tatás
zott tagok
tatási kiadás
esetszám
esetszám
száma
(E Ft)
(E Ft)
(db)
(db)
(fõ)
f
g
h
i
j

Összesen
Szolgáltatási kiadás
(E Ft)
k

MAGYAR KÖZLÖNY
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Önsegélyezõ pénztári
szolgáltatások összesen
Kiegészítõ önsegélyezõ
szolgáltatások
Ebbõl:
– gyermek születéséhez
kapcsolódó ellátások
– munkanélküliségi ellátások
– tûz- és elemi károkhoz
kapcsolódó segélyek
– betegséghez, egészségi
állapothoz kapcsolódó segélyek
– vak személyek részére
vásárolt speciális könyvek
vételárának támogatása
– megváltozott egészségi
állapotú személyek életvitelét
megkönnyítõ speciális eszközök
vételárának, valamint
lakókörnyezetük
szükségleteikhez igazodó
átalakítása költségeinek
támogatása
– vakvezetõ kutyával
összefüggésben felmerült
költségek támogatása
– gyógyszer vételárának
támogatása

Egyéni számláról
finanszírozott
SzolgálSzolgáltatatás
tási kiadás
esetszám
(E Ft)
(db)
a
b

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Közösségi szolgáltatás
Szolgáltatási kiadás
(E Ft)
c

Szolgáltatás
esetszám
(db)
d

Csatlakozott tagok
száma
(fõ)
e

Rendszeres (járulékjellegû)
Egyéni számláról
Közösségi szolgáltatás
finanszírozott
SzolgálSzolgálSzolgálCsatlakoSzolgáltatási kiadás
tatás
tatás
zott tagok
tatási kiadás
esetszám
esetszám
száma
(E Ft)
(E Ft)
(db)
(db)
(fõ)
f
g
h
i
j

Összesen
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Eseti jellegû
Egyéni számláról
finanszírozott
SzolgálSzolgáltatatás
tási kiadás
esetszám
(E Ft)
(db)
a
b

Szolgáltatási kiadás
(E Ft)
k

”
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– gyógyászati segédeszköz
vételárának támogatása
– hátramaradottak segélyezése
halál esetén
– vizitdíj
– kórházi ápolási díj
Életmódjavító önsegélyezõ
pénztári szolgáltatások
Ebbõl:
– gyógyszernek nem minõsülõ
gyógyhatású termékek
vételárának támogatása
– gyógyteák vételárának
támogatása
– fog- és szájápolók árának
támogatása
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22. számú melléklet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„13. számú melléklet a 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez
Az egészségpénztár szolgáltatási adatai
.... év .... negyedév
Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Szolgáltatási kiadás
(E Ft)
a

Szolgáltatás
esetszáma (db)
b

Egészségpénztári szolgáltatások összesen
Kiegészítõ egészségbiztosítási szolgáltatások
Ebbõl:
– társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetõ egészségügyi
szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése
– otthoni gondozás támogatása
– gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészségügyi
szolgáltatása
– közfürdõ által nyújtott gyógykezelés
– vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának
támogatása
– megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítõ
speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük
szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása
– vakvezetõ kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása
– szenvedélybetegségrõl való leszoktatásra irányuló kezelések
– egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyezõ feladatának ellátása
körében nyújtott szolgáltatás
ebbõl:
= gyógyszer vételárának kiegészítõ önsegélyezõ szolgáltatási körbe
tartozó támogatása
= gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítõ önsegélyezõ
szolgáltatási körbe tartozó támogatása
= kiesõ jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti
keresõképtelenség esetén
= hátramaradottak segélyezése halál esetén
= vizitdíj
= kórházi ápolási díj
– gyógyüdülés, egészségügyi üdülés
Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások
Ebbõl:
– természetgyógyászati szolgáltatások
– rekreációs üdülés
– sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása
– sporteszközök vásárlásának támogatása
– életmódjavítást elõsegítõ kúrák
– gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyezõ szolgáltatási
körbe tartozó támogatása
– gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyezõ
szolgáltatási körbe tartozó támogatása

”
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A Kormány
359/2006. (XII. 27.) Korm.
rendelete
az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,
valamint a kincstári elszámolások beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
124. §-a (2) bekezdésének a), b), f) és h) pontjaiban, valamint a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-ának (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
I. Fejezet
Az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §
(1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Áhsz.) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A rendelet hatálya kiterjed:]
„b) a helyi önkormányzatra, a települési és a területi kisebbségi önkormányzatra, valamint azok költségvetési
szerveire (ideértve a többcélú kistérségi társulást, illetve
költségvetési szervét is),”
(2) Az Áhsz. 1. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(1) A rendelet hatálya kiterjed:]
„e) az országos kisebbségi önkormányzatra, az országos
kisebbségi önkormányzati költségvetési szervekre,”

2. §
Az Áhsz. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Az államháztartás szervezeteinek beszámoló készítésére, könyvvezetésére a Tv. következõ rendelkezéseit
kell alkalmazni:
1–2. §; 3. § (1), (4) 1–4. pontok, 7–9. pontok, (6), (8)
12–13., 20. pontok, (11); 5. §; 7. §; 14. § (8)–(9); 15. §
(3)–(4), (6); 16. § (3); 23. § (4)–(5); 24. § (1); 25. § (4)–(7),
(9)–(10); 26. § (2)–(3), (6)–(8); 27. § (8); 28. § (2)–(3);
29. § (2); 30. § (1); 42. § (2)–(3); 46. § (1)–(3); 47. §
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(1)–(2), (4)–(8); 48. § (1)–(6), (7) a) és c) pontja; 49. §
(4)–(7); 50. § (1)–(2), (4)–(5); 51. §; 53. § (1) b)–d) pont,
(3); 54. § (1)–(6), (8)–(9); 56. §; 58. § (6), (9); 60. § (1),
(4)–(5); 61. § (1); 62. §; 64. § (1)–(3); 65. § (1), (4); 66. §
(1)–(2); 68. § (2), (4); 69. § (1); 88. § (8)–(9); 93. § (4);
94. § (1)–(2); 150. §; 151. § (3)–(11); 152. §; 157. § (1),
(3); 159. §; 160. § (1); 161. § (2)–(3), (5); 161/A. § (2);
164. § (1); 165. § (1)–(2), (4); 166. § (1)–(4), (6); 167. §;
168–169. §; 170. § (1)–(2); 171–173. §; 177. § (2), (9);
178. § (1) a), (2).”

3. §
Az Áhsz. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Az államháztartás szervezetei a Tv. következõ rendelkezéseit e rendeletben szabályozott eltérésekkel alkalmazzák:
3. § (3), (4) 10. pont, (8) 14–18. pontok; 14. § (3)–(5),
(10); 15. § (1)–(2), (5), (7)–(9); 16. § (1), (4)–(5); 23. §
(1)–(3); 24. § (2); 25. § (1)–(3); 26. § (1), (9); 27. § (1), (4),
(6)–(7); 28. § (1); 29. § (1), (6), (8); 30. § (3), (5); 31. §;
39. § (1) a); 42. § (1), (5); 46. § (4); 47. § (3), (9); 48. § (7)
b) pont; 49. § (3); 50. § (3); 52. § (5)–(7); 53. § (1) a) pont,
(2), (6); 54. § (7); 55. §; 57. §; 58. § (1)–(5), (7)–(8); 59. §;
60. § (2)–(3), (9); 63. §; 65. § (2), (5)–(7); 66. § (3); 67. §
(1); 68. § (5)–(6); 75. § (6); 88. § (1)–(5); 89. § (5); 90. §
(3); 92. §; 93. § (3); 94. § (3); 151. § (1); 155. § (1), (7);
156. §; 157. § (2); 158. §; 161. § (1), (4); 161/A. § (1);
164. § (2); 165. § (3).”

4. §
Az Áhsz. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az államháztartás szervezetei a Tv. következõ rendelkezéseit – a gazdálkodásuk sajátosságaira tekintettel – nem alkalmazzák:
2/A. §; 3. § (2), (4) 5–6. pontok, (5), (7), (8) 1–11. pontok, 19. pont, (9)–(10); 4. §; 6. §; 8–13. §; 14. § (1)–(2),
(6)–(7); 16. § (2), (6); 17–22. §; 25. § (8); 26. § (4)–(5);
27. § (2)–(3), (5); 28. § (4); 29. § (3)–(5), (7), (9); 30. § (2),
(4), (6); 32–38. §; 39. § (1) b), (2)–(5); 40–41. §; 42. § (4),
(6)–(8); 43–45. §; 49. § (1)–(2); 50. § (6)–(8); 52. §
(1)–(4); 53. § (1) e) pont, (4)–(5); 59/A–59/F. §; 60. §
(6)–(8); 61. § (2); 64. § (4)–(5); 65. § (3), (8)–(9); 67. § (2);
68. § (1), (3); 69. § (2)–(3); 70–74. §; 75. § (1)–(5), (7);
76–87. §; 88. § (6)–(7); 89. § (1)–(4); 89/A. §; 90. §
(1)–(2), (4)–(9); 91. §; 93. § (1)–(2), (5)–(6); 94/A–149. §;
151. § (2); 153–154. §; 154/A. §; 154/B. §; 155. § (2)–(6),
(8)–(10); 157. § (4); 160. § (2)–(5); 162–163. §; 163/A. §;
164. § (3); 166. § (5); 170. § (3); 174–176. §; 177. § (1),
(3)–(8), (10)–(14); 178. § (1) b)–f), (3)–(4).”
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5. §

(1) Az Áhsz. 7. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(6) A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója a (fõ)polgármesteri hivatal (megyei önkormányzati hivatal, körjegyzõség, társult képviselõ-testület
hivatala), a települési és a területi kisebbségi önkormányzat(ok), valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek – beleértve a társulásokat is – beszámolóit tartalmazza.
(7) A többcélú kistérségi társulás összevont költségvetési beszámolója a társulási tanács költségvetési szervként
létrehozott elkülönült munkaszervezete (a továbbiakban:
munkaszervezet) és a többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.”
(2) Az Áhsz. 7. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (9)–(12) bekezdés számozása (11)–(14) bekezdésre változik:
„(9) Az országos kisebbségi önkormányzat összevont
költségvetési beszámolója a hivatalának és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveinek a beszámolóit tartalmazza.
(10) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nekt.) 21. §
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott országos kisebbségi önkormányzatok a zárszámadásukhoz az országos kisebbségi önkormányzat és az intézményei adatait
összevontan tartalmazó, a 11. § (4) bekezdése szerinti egyszerûsített éves költségvetési beszámolót is kötelesek készíteni.”
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si és a területi kisebbségi önkormányzatok) felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek (társulások) éves és féléves
költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidõ
lejártát követõ 8 munkanapon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához (a továbbiakban: a területileg illetékes Igazgatóság).
(6) A többcélú kistérségi társulás és a felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek felülvizsgált éves és féléves
költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidõ
lejártát követõ 8 munkanapon belül kell benyújtani a területileg illetékes Igazgatósághoz.”
(2) Az Áhsz. 10. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (8)–(12) bekezdés számozása (9)–(13) bekezdésre változik:
„(8) Az országos kisebbségi önkormányzatok a zárszámadásukhoz az országos kisebbségi önkormányzat és
intézményei adatait összevontan tartalmazó, a hivatal vezetõje által elkészített egyszerûsített éves költségvetési beszámolót kötelesek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a
tárgyévet követõ év május 15-éig a közgyûlés elé terjeszteni. A közgyûlés által elfogadott egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a tárgyévet követõ év június 30-áig
kell közzétenni és egyidejûleg az Állami Számvevõszéknek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt megküldeni.”

8. §
Az Áhsz. 11. §-ának (4) bekezdése felvezetõ mondatának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Ötv. 92/A. §-a szerinti helyi önkormányzatok
egyszerûsített éves költségvetési beszámolója a következõket tartalmazza:”

6. §
9. §
Az Áhsz. 8. §-a a következõ (19) bekezdéssel egészül
ki:
„(19) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Feot.) szerinti állami felsõoktatási
intézmény önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsõ
szabályzatának rendelkeznie kell az államilag támogatott
képzés, a költségtérítéses képzés, a gyógyító-megelõzõ ellátás, illetve az egyéb tevékenységek költségeinek az elkülönítésérõl.”

Az Áhsz. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (5)–(7) bekezdés számozása
(6)–(8) bekezdésre változik:
„(5) Az 1. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt országos kisebbségi önkormányzat éves és féléves költségvetési beszámolóját az önkormányzat elnöke és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelõs személy köteles aláírni.”

7. §

10. §

(1) Az Áhsz. 10. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(5) A helyi önkormányzatoknak (ideértve a települési
és a területi kisebbségi önkormányzatokat is) az önkormányzati hivatal [(fõ)polgármesteri hivatal (megyei önkormányzati hivatal, körjegyzõség, társult képviselõ-testület hivatala)] és az önkormányzatok (ideértve a települé-

(1) Az Áhsz. 22. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(1) A követelések között kell kimutatni]
„b) az adósokkal szembeni követeléseket, melyek az államháztartási szervezetek alaptevékenysége keretében a
külön jogszabályokban meghatározott és az államháztartás szervezete által elõírt, még be nem folyt összegek (ide-
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értve a térítési díjak, a helyi adók, az illetékek, a járulékok
meg nem fizetésébõl származó hátralékot is);”
(2) Az Áhsz. 22. §-a (1) bekezdésének d) pontja a következõ dh) alponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi
dh)–dk) alpontok számozása di)–dl) alpontra változik:
[(1) A követelések között kell kimutatni
d) az elõzõekben nem nevesített egyéb követeléseket,
így a]
„dh) a nemzetközi támogatási programok miatti követeléseket,”
(3) Az Áhsz. 22. §-a (1) bekezdése d) pontjának – a
(2) bekezdés szerint átszámozott – dj) alpontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(1) A követelések között kell kimutatni
d) az elõzõekben nem nevesített egyéb követeléseket,
így a]
„dj) a szabálytalan kifizetés miatti követeléseket (ideértve a jogalap nélkül felvett támogatások, ellátások miatti
követeléseket is),”

11. §
Az Áhsz. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Saját tõkeként kell kimutatni a kezelt kincstári vagyon, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaihoz tartozó
vagyon, a helyi önkormányzat, a települési és a területi kisebbségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás tulajdonát képezõ vagyon eszközeinek a forrását, amely korábbi költségvetési vagy egyéb felhalmozásból, juttatásból
képzõdött, illetve folyamatos tõkeváltozásból ered. A saját
tõke részeként kell kimutatni a 32. § (7) bekezdése szerinti
piaci értékelésbõl származó értékhelyesbítéssel azonos
összegû értékelési tartalékot is.”

12. §
Az Áhsz. 26. §-a (5) bekezdésének d) pontja a következõ dg) alponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi dg)–dq)
alpontok számozása dh)–dr) alpontra változik:
[(5) A rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni:
d) az elõzõekben nem nevesített egyéb rövid lejáratú
kötelezettségeket:]
„dg) a nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségeket,”

13. §
Az Áhsz. 30. §-ának (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(7) 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, az állami
készletek, tartalékok bekerülési (beszerzési) értéke után és
az üzembe nem helyezett beruházásoknál, valamint a már
teljesen (0-ig) leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.
(8) Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél (többek között az olyan kép- és
hangarchívumnál, mûemléki védettségû épületnél, egyéb
gyûjteménynél), amely értékébõl a használat során sem
veszít, illetve amelynek értéke – különleges helyzetébõl,
egyedi mivoltából adódóan – évrõl évre nõ.”

14. §
Az Áhsz. 32. §-a (3) bekezdésének elsõ két mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A térítésmentesen (a visszaadási kötelezettség nélkül)
átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköznek
az állományba vétel idõpontjában ismert piaci, forgalmi
értéke.”

15. §
Az Áhsz. 33. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A valutapénztárban lévõ valutakészletnek, a devizaszámlán lévõ devizának, továbbá a külföldi pénzértékre
szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, illetve kötelezettségnek a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó (1) bekezdés szerinti értékelése elõtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet, amennyiben az összevontan jelentõs összegû:]
„a) a valutapénztárban lévõ valutakészlet és a devizaszámlán lévõ deviza árfolyamveszteségét az egyéb folyó
kiadások között, az árfolyamnyereségét az intézményi mûködési bevételek között kell elszámolni,”

16. §
(1) Az Áhsz. 38. §-a (6) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(6) Az éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén kiegészül következõ tájékoztató adatokkal:]
„c) a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt, munkavállalót terhelõ természetbeni és pénzbeli
egészségbiztosítási járulék, valamint nyugdíjbiztosítási járulék összege,”
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(2) Az Áhsz. 38. §-a (6) bekezdésének g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(6) Az éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén kiegészül következõ tájékoztató adatokkal:]
„g) életbiztosítás és vagyonbiztosítás címen kiadásként
elszámolt összeg, valamint a biztosítási kártérítés bevételeként elszámolt összeg,”
(3) Az Áhsz. 38. §-a (6) bekezdésének l) és m) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(6) Az éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén kiegészül következõ tájékoztató adatokkal:]
„l) a dologi kiadásokból az általános forgalmi adó mindenkori kulcsai szerinti adóalap összege,
m) a valutapénztárban lévõ valutakészlet és a devizaszámlán lévõ deviza mérlegfordulónapi értékelésekor – az
egyéb folyó kiadások között – elszámolt árfolyamvesztesége, illetve – az intézményi mûködési bevételek között – elszámolt árfolyamnyeresége,”
(4) Az Áhsz. 38. §-ának (6) bekezdése a következõ
q) ponttal egészül ki:
[(6) Az éves költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén kiegészül következõ tájékoztató adatokkal:]
„q) az államháztartáson belüli terítésmentes eszközátadások/átvételek elszámolt értéke.”

17. §
(1) Az Áhsz. 40. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az éves költségvetési beszámoló kiegészítõ mellékletének számszerû kimutatásai:]
„e) Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások:
– a normatív, a normatív kötött felhasználású állami
hozzájárulás és a mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása,
– a cél- és címzett támogatás elszámolása,
– a központosított elõirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása,
– a jövedelemkülönbség mérsékeléssel kapcsolatos elszámolás,
– az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ helyi
önkormányzatok támogatásának elszámolása,
– az elõzõ évi kötelezettségvállalással terhelt normatív,
kötött felhasználású támogatások, illetve központosított
elõirányzatok elõirányzat-maradványának elszámolása.”
(2) Az Áhsz. 40. §-a (2) bekezdésének m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az éves költségvetési beszámoló kiegészítõ mellékletének számszerû kimutatásai:]

13943

„m) A helyi (a települési és a területi kisebbségi) önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása.”
(3) Az Áhsz. 40. §-ának (2) bekezdése a következõ
o) ponttal egészül ki:
[(2) Az éves költségvetési beszámoló kiegészítõ mellékletének számszerû kimutatásai:]
„o) A beruházásokhoz igénybe vett központi költségvetési támogatás elszámolása.”
(4) Az Áhsz. 40. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Szöveges értékelést kell készíteni a külön kormányrendeletek alapján összeállított adatszolgáltatásban
bemutatott Európai Uniós támogatási programok [az Elõcsatlakozási Alapok (PHARE, Átmeneti Támogatás,
SAPARD), a strukturális alapokból, a Kohéziós Alapból
megvalósuló Nemzeti Fejlesztési Tervek, a Közösségi
kezdeményezések (INTERREG, EQUAL), a Schengeni
Alap, a TEN-T támogatás, az EGT/Norvég Finanszírozási
Mechanizmus, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból (EMGA), valamint az Európai Halászati Alapból
(EHA) nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatás, a Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatás], a világbanki és
egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében
beérkezett pénz- és egyéb eszközök, továbbá az azokkal
kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról. Az értékelésnek tartalmaznia kell az elõirányzatok teljesítését befolyásoló tényezõket is.”
(5) Az Áhsz. 40. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A kiegészítõ melléklet szöveges részében az állami felsõoktatási intézmény köteles részletesen bemutatni a
könyvviteli mérlegében szereplõ vagyonából a Feot. szerinti rendelkezésére bocsátott vagyont, illetve ennek alakulását, valamint a Feot. 122. §-ának (4) bekezdése szerinti hosszú távú kötelezettségvállalásainak évenkénti nagyságát.”

18. §
(1) Az Áhsz. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 40. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat a 8. számú melléklet tartalmazza.”
(2) Az Áhsz. 44. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A helyi (a települési és a területi kisebbségi) önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulását a 22. számú melléklet
szerint kell bemutatni.”
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(3) Az Áhsz. 44. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A beruházásokhoz igénybe vett központi költségvetési támogatás elszámolását a 25. számú melléklet tartalmazza.”
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„(6) Az állami felsõoktatási intézmény a számviteli
nyilvántartását köteles oly módon részletezni, hogy abban
a Feot. szerinti rendelkezésére bocsátott vagyonra vonatkozó adatok elkülönítetten rendelkezésre álljanak.”

23. §
19. §
Az Áhsz. 45/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló készítésére kötelezett helyi önkormányzatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámolónak – beleértve kötelezõ
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a
záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentést is – az Állami Számvevõszékhez
történõ megküldésével tesznek eleget a letétbe helyezési
kötelezettségüknek.”
20. §
Az Áhsz. 45/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló készítésére kötelezett helyi önkormányzatok – kötelezõ
könyvvizsgálat esetén – a könyvvizsgálói záradékot vagy
a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is kötelesek közzétenni.”
21. §
Az Áhsz. 46/B. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben az államháztartás szervezetének felügyeleti szerve [helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat esetében annak képviselõ-testülete] az elõterjesztett éves költségvetési beszámoló, egyszerûsített éves
költségvetési beszámoló, konszolidált éves költségvetési
beszámoló adatainak módosítását kezdeményezi, vagy
olyan információ jutott a könyvvizsgáló tudomására,
amely mellett a független könyvvizsgálói jelentésben
adott könyvvizsgálói záradék már nem tükrözi a valós
helyzetet, a könyvvizsgálónak a letétbe helyezésre, a közzétételre kerülõ éves költségvetési beszámolóhoz, egyszerûsített éves költségvetési beszámolóhoz, konszolidált
éves költségvetési beszámolóhoz a valóságnak megfelelõen kell a független könyvvizsgálói jelentést és az ennek
részét képezõ könyvvizsgálói záradékot – még a letétbe
helyezést, a közzétételt megelõzõen – újra elkészítenie.”

(1) Az Áhsz. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú
melléklete szerint módosul.
(2) Az Áhsz. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú
melléklete szerint módosul.
(3) Az Áhsz. 8. számú melléklete e rendelet 3. számú
melléklete szerint módosul.
(4) Az Áhsz. 9. számú „Számlakerettükör” melléklete
e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.
(5) Az Áhsz. 17. számú melléklete helyébe e rendelet
5. számú melléklete lép.
(6) Az Áhsz. 18. számú melléklete helyébe e rendelet
6. számú melléklete lép.
(7) Az Áhsz. e rendelet 7. számú melléklete szerinti
25. számú melléklettel egészül ki.

II. Fejezet
A kincstári elszámolások beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
24. §
A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003.
(XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kszr.)
15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A központi adókból, illetve az adók módjára behajtandó köztartozásokból eredõ – az adó-, az adó jellegû, az
illeték, a vám-, a vámjellegû – követelések (a továbbiakban együtt: az egyszerûsített értékelési eljárás alá vont
adókövetelések) esetében az értékvesztés összege az adósok együttes minõsítése alapján egyszerûsített értékelési
eljárással (azok csoportos értékelésével) is meghatározható.”

25. §

22. §

(1) A Kszr. 7. számú melléklete helyébe e rendelet
8. számú melléklete lép.

Az Áhsz. 47. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:

(2) A Kszr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet
9. számú melléklete lép.
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III. Fejezet
Záró rendelkezések
26. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – elõször a
2007. évrõl készített éves költségvetési beszámolóra kell
alkalmazni.
(2) E rendelet 1. §-ának (2) bekezdése, 5. §-ának (2) bekezdése, 7. §-ának (2) bekezdése, 9. §-a, 27. §-ának (5) bekezdése és a 4. számú melléklete (2) bekezdésének
b) pontja 2008. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 15–16. §-át, 17. §-ának (1) bekezdését,
18. §-ának (1) bekezdését, 27. §-ának (4) bekezdését és a
3. számú mellékletében foglaltakat a 2006. évrõl összeállított éves költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

27. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Áhsz.
30. §-ának (11) bekezdése, az Áhsz. 40. §-ának (12) bekezdése, az Áhsz. 44. §-ának (8) bekezdésében „a 2005.
évi költségvetési beszámolóban a 23. számú melléklet, az
azt követõ években” szövegrész, az Áhsz. 2. számú mellékletének 24. sora és az Áhsz. 23. számú melléklete hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Államháztartási Hivatal beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 253/2000.
(XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2001.
(XII. 27.) Korm. rendelet, az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2001. (VIII. 8.)
Korm. rendelet 30–37. §-a, az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló
kormányrendeletek módosításáról szóló 89/2003. (VI. 25.)
Korm. rendelet 85. §-ának b) pontja és 105. §-ának
b) pontja.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Áhsz.
7. §-ának (8) bekezdésében, az Áhsz. 10. §-ának (7) bekezdésében a „92/A. §-ának (1)–(2) bekezdésében meghatározott önkormányzatok” szövegrész helyébe a „92/A. §-a
szerinti helyi önkormányzatok” szövegrész, az Áhsz.
7. §-ának – e rendelet 5. §-ának (2) bekezdése szerint átszámozott – (12) bekezdésében az „(összevonás, beolvasztás, egyesülés)” szövegrész helyébe az „(ideértve az összevonást, a beolvasztást, az egyesülést is)” szövegrész, az
Áhsz. 8. §-ának (13) bekezdésében „A felügyeleti szerv
egyetértésével az” szövegrész helyébe „Az” szövegrész,
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az Áhsz. 10. §-ának (4) bekezdésében a „Nemzeti Etnikai
és Kisebbségi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalhoz” szövegrész, az Áhsz. 13/A. §-ának
(1) bekezdésében a „[jogutódlással fejezeten (önkormányzaton) belüli, vagy fejezetek (önkormányzatok) közötti
összevonás, beolvasztás, egyesülés]” szövegrész helyébe
az „[ideértve a jogutódlással fejezeten (önkormányzaton) belüli, vagy fejezetek (önkormányzatok) közötti
összevonást, beolvasztást, egyesülést is]” szövegrész, az
Áhsz. 18. §-ának (6) bekezdésében az „EMOGA Garancia
Részlege” szövegrész helyébe az „EMGA” szövegrész, az
Áhsz. 34. §-ának (4) bekezdésében a „(helyi kisebbségi”
szövegrész helyébe a „(települési és területi kisebbségi”
szövegrész, az Áhsz. 34. §-ának (7) bekezdésében a „gépjármûadó- és illetékhátralékot” szövegrész helyébe a
„gépjármûadó-hátralékot és államigazgatási eljárási illetékhátralékot” szövegrész, az Áhsz. 44/A. §-ának (1) bekezdésében az „Áht. 116. §-ának (8) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Áht. 116. §-a (2) bekezdése 2. pontja
c) alpontjában” szövegrész, az Áhsz. 45/A. §-ának (1) bekezdésében a „helyi kisebbségi” szövegrész helyébe a „települési és területi kisebbségi” szövegrész, az Áhsz.
45/A. §-ának (1) bekezdésében a „közös” szövegrész helyébe a „társult” szövegrész, az Áhsz. 45/A. §-ának (1) bekezdésében a „(társulások, körjegyzõségek)” szövegrész
helyébe a „(társulások)” szövegrész, az Áhsz.
45/A. §-ának (6) bekezdésében a „Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalhoz” szövegrész, az Áhsz. 46/B. §-ának
(2) bekezdésében a „92/A. §-ának (1)–(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „92/A. §-a” szövegrész, az Áhsz. 51. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában a „12. napjáig” szövegrész
helyébe a „15. napjáig” szövegrész, az Áhsz. 8. számú
melléklet J) pontja szerinti tábla fejlécének 2. oszlopában
az „önkormányzat” szövegrész helyébe az „önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás” szövegrész, a Kszr.
1. számú melléklet 6.3.2. pontjában és 7.3.2. pontjában az
„EMOGA Garancia Részlegétõl” szövegrész helyébe az
„EMGA-tól” szövegrész lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Áhsz.
10. §-ának (4) bekezdésében, az Áhsz. 45/A. §-ának (4) és
(6) bekezdésben az „Országos Területfejlesztési Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz” szövegrész, az Áhsz. 4. számú
mellékletének a „3. – kamatbevétele” sora helyébe a
„3. – kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége” sor, az
Áhsz. 4. számú mellékletének a „7. – felhalmozási és folyó
támogatásai, visszatérülései” sora helyébe a „7. – felhalmozási és folyó pénzeszközátvételei, visszatérülései” sor,
az Áhsz. 8. számú mellékletének „A normatív hozzájárulások és támogatások, a cél- és címzett támogatás, a központosított elõirányzatok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása” címe helyébe „Az
önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások” cím, az Áhsz. 8. számú melléklet
A/1) pontja szerinti tábla fejlécének 2. és 3. oszlopában az
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„önkormányzatokat” szövegrész helyébe az „önkormányzatokat, a többcélú kistérségi társulásokat” szövegrész, a
6. és 7. oszlopában az „önkormányzatok” szövegrész helyébe az „önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások” szövegrész, a 8. és 9. oszlopában az „önkormányzati
körön kívülre” szövegrész helyébe az „önkormányzati körön kívülre, többcélú kistérségi társuláson kívülre” szövegrész, az Áhsz. 8. számú melléklet D) pontja szerinti
tábla fejlécének 4. és 5. oszlopában az „önkormányzat”
szövegrész helyébe az „önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás” szövegrész, az Áhsz. 8. számú melléklet E/1)
pontja szerinti tábla fejlécének a 2. és 3. oszlopában az
„önkormányzatokat” szövegrész helyébe az „önkormányzatokat, a többcélú kistérségi társulásokat” szövegrész, a
6. és 7. oszlopában az „önkormányzatok közötti” szövegrész helyébe az „önkormányzatok közötti, többcélú kistérségi társulások közötti” szövegrész, a 8. és 9. oszlopában
az „önkormányzati körön kívülre” szövegrész helyébe az
„önkormányzati körön kívülre, többcélú kistérségi társuláson kívülre” szövegrész, az Áhsz. 8. számú melléklet E/2)
pontja szerinti tábla fejlécének 14. és 15. oszlopában az
„önkormányzat” szövegrész helyébe az „önkormányzat, a
többcélú kistérségi társulás” szövegrész, az Áhsz. 8. számú melléklet K) pontja szerinti tábla fejlécének 3. oszlopában az „önkormányzat” szövegrész helyébe az „önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás” szövegrész lép,
valamint az Áhsz. 3. számú melléklete a „17. Az állami felsõoktatási intézménynél a 02. sorból az értékpapír vásárlás
kiadásai, vagy a 05. sorból az értékpapír értékesítés bevételei (±)” sorral egészül ki.
(5) Az Áhsz. e rendelet 8. §-a szerint módosított
11. §-ának (4) bekezdésében az „önkormányzatok” szövegrész helyébe az „önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzatok” szövegrész, az Áhsz. e rendelet 11. §-a szerint módosított 24. §-ának (1) bekezdésében
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a „és a területi kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „területi és az országos kisebbségi önkormányzat”
szövegrész, az Áhsz. e rendelet 17. §-ának (2) bekezdése
szerint módosított 40. §-a (2) bekezdése m) pontjában, illetve az Áhsz. e rendelet 18. §-ának (2) bekezdése szerint
módosított 44. §-a (7) bekezdésében az „önkormányzat”
szövegrész helyébe az „önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész, az Áhsz. e rendelet
19. §-a szerint módosított 45/A. §-ának (2) bekezdésében
az „önkormányzatok” szövegrész helyébe az „önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzatok” szövegrész, az Áhsz. e rendelet 20. §-a szerint módosított
45/B. §-ának (1) bekezdésében az „önkormányzatok” szövegrész helyébe az „önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzatok” szövegrész, az Áhsz.
46. §-ának (1) bekezdésében az „Ötv. 92/A. §-ának
(1)–(2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzat” szövegrész helyébe az „Ötv. 92/A. §-a szerint könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat és az
országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész, az Áhsz.
46. §-ának (2) bekezdésében az „Ötv. 92/A. §-ának
(1)–(2) bekezdése szerint könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatnál” szövegrész helyébe az „Ötv. 92/A. §-a
szerint könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatnál
és az országos kisebbségi önkormányzatnál” szövegrész,
az Áhsz. e rendelet 21. §-a szerint módosított 46/B. §-ának
(6) bekezdésében a „képviselõ-testülete” szövegrész helyébe a „képviselõ-testülete, illetve az országos kisebbségi
önkormányzat esetében annak közgyûlése” szövegrész, az
Áhsz. 22. számú melléklet címében a „(helyi kisebbségi)
önkormányzat,” szövegrész helyébe a „(települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Áhsz. 1. számú melléklet „A könyvviteli mérleg elõírt tagolása” részben:
a) a „B) FORGÓESZKÖZÖK II. Követelések” rész 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Egyéb követelések
Ebbõl:
– tartósan adott kölcsönökbõl a mérlegfordulónapot követõ egy éven belül esedékes részletek
– egyéb hosszú lejáratú követelésekbõl a mérlegfordulónapot követõ egy éven belül esedékes részletek
– nemzetközi támogatási programok miatti követelések
– támogatási program elõlegek
– támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések
– garancia- és kezességvállalásból származó követelések”
b) az „F) KÖTELEZETTSÉGEK II. Rövid lejáratú kötelezettségek” rész 4. sora helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Ebbõl:
– váltótartozások
– munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek
– költségvetéssel szembeni kötelezettségek
– iparûzési adó feltöltés miatti kötelezettségek
– helyi adó túlfizetés
– nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
– támogatási program elõlege miatti kötelezettségek
– szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek
– garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek
– hosszú lejáratra kapott kölcsönök következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– mûködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– beruházási, fejlesztési hitelek következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– mûködési célú hosszú lejáratú hitelek következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– tárgyévi költségvetést terhelõ egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
– a tárgyévet követõ évet terhelõ egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket
– egyéb különféle kötelezettségek”

2. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Áhsz. 2. számú melléklet „A pénzmaradvány-kimutatás elõírt tagolása” tábla 23. sora helyébe következõ rendelkezés lép:
„23. A 22. sorból:
– Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
– Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
– Szabad pénzmaradvány”
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3. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Áhsz. 8. számú melléklet G) és H) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
G) A települési önkormányzatok ..... évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körû elszámolása
Forintban

Megnevezés

Sorszám

Elsõ adatközlésnek
vagy az Áht. 64. §
(5) bek.-e szerinti
évközi módosítás
adatának megfelelõen

Tény (..... dec. 31-i
adóerõ-képesség
és normatív
hozzájárulás) adatok
szerint

... dec. 31-i
állapotnak megfelelõ,
kamatozó adóalap
alapján

1

2

3

4

5

Lakhelyen maradó SZJA
Iparûzési adóalap (ezer forintban)
Iparûzési adóerõ-képesség

Kiegészítés

Beszámítás

Önkormányzat által fizetendõ összeg
Önkormányzat részére fizetendõ összeg

H) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatásának elszámolása
Forintban
Megnevezés

Sorszám

Összeg

1

2

3

ÖNHIKI támogatás

A költségvetési törvényben rögzített kapacitás-kihasználtsági feltételeknek meg
nem felelés miatti visszafizetések

Felhalmozási és tõkejellegû bevételek
Felhalmozási és tõkejellegû kiadások
Felhalmozási forráshiány

Kód
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Megnevezés

Sorszám

Összeg

1

2

3

ÖNHIKI támogatás

Kód

ÖNHIKI I.+II. ütemû támogatás számításánál figyelembe vett mûködési célú
intézményi bevételek
ÖNHIKI I.+II. ütemû támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos
(SZJA nélküli) bevételek
ÖNHIKI I.+II. ütemû támogatás számításánál figyelembe vett mûködési bevételek
Teljesített mûködési célú intézményi bevételek
Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) mûködési bevételek
Teljesített mûködési bevételek
Iparûzési adóerõ-képesség miatti korrekció
Intézményi mûködési bevételek elszámolása miatt visszafizetendõ támogatás
Sajátos mûködési bevételek elszámolása miatt visszafizetendõ támogatás
ÖNHIKI I.+II. ütemû támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások
Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások
Kötelezõ feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó
mutatószám növekedéshez kapcsolódó normatív hozzájárulások
Figyelembe vehetõ tényleges normatív hozzájárulások
Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendõ támogatás
Hitelkorlát miatti korrekció
Visszafizetendõ támogatás összesen

4. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
(1) Az Áhsz. 9. számú melléklet „Számlakerettükör” rész a következõk szerint módosul:
Megszûnõ fõkönyvi számlák:
„31–32. FOGLALT
33. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK
331. Pénztár
332. Valutapénztár
333. Költségvetési betétkönyvek
334. Elektronikus pénzeszközök
335. Csekk
336–338. Foglalt
339. Valuta árkülönbözetek
34. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK
341. Költségvetési elszámolási számla
342–344. Költségvetési elszámolási számla alcímû számlái
342. Költségvetési elszámolási számla pénzellátással kapcsolatos alcímû számlái
343. Költségvetési elszámolási számla adóbeszedéssel kapcsolatos alcímû számlái
3431. Helyiadó-beszedési számlák
3432. Gépjármûadó beszedési számla
3433. Pótlék beszedési számla
3434. Bírság beszedési számla
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344.
345.
346.
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348.
349.
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3435. Egyéb bevételek elszámolási számlája
3436. Talajterhelési díj beszedési számla
3437. Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla
3438. Luxusadó beszedési számla
Költségvetési elszámolási számla lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatás alcímû számlája
Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái
Kihelyezett költségvetési elszámolási számla
Önkormányzati kiskincstári finanszírozás elszámolási számla
Devizabetét-számla
Deviza árkülönbözetek

35. ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK
352. Elõirányzat teljesítésének elszámolása a kincstári szervezetekkel
3521. Elõirányzat-felhasználási keretszámla
3523. Központi beruházások elõirányzat-felhasználási keretszámla
3524. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzat-célelõirányzat felhasználási keretszámla
3525. Feladatfinanszírozási elõirányzat-felhasználási keretszámla
3526. Célelszámolási forintszámlák
3527. Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
35271. Gazdasági versenyképesség operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
35272. Környezetvédelmi és infrastruktúra-fejlesztési operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
35273. Humánerõforrás-fejlesztési operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
35274. Regionális fejlesztési operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
35275. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
35276. Központi technikai segítségnyújtási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
35277. Kohéziós Alap támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
352771. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzatfelhasználási keretszámla
352772. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3528. Egyéb Európai Uniós támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
35281. EMOGA Garancia Részleg vidékfejlesztési támogatás fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
35282. EMOGA Garancia Részleg mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatása fejezeti kezelésû
elõirányzat-felhasználási keretszámla
35283. EMOGA Garancia Részleg agrárpiaci támogatás fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámla
35285. Közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
352851. INTERREG közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámla
352852. EQUAL közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
35286. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások megelõlegezési számla
35287. Méhészeti Nemzeti Program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3529. Különféle elkülönített számlák
35291. Fedezetbiztosítási számla
35292. Bankkártya-fedezeti számla
35293. Köztartozás zárolt fedezeti számla
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353. Céltartalék számla
354. Fejezetek elõirányzat teljesítésének elszámolása a kincstári szervezetekkel
3541. Fejezeti elõirányzat-felhasználási keret elosztási számla
3542. Év végi maradványelszámolási számla
3543. Fejezeti befizetési számla
355. Társadalombiztosítási alapok elszámolása a kincstári szervezetekkel
3551. Elszámolási számla
3552. Célelszámolási számla
3553. Ellátási számla
3555. Technikai számlák
3556. Megelõlegezési számla
3557. Kincstári kártyafedezeti számla
356. Nemzetközi támogatási programok megelõlegezési számlái
3561. EMOGA Garancia Részleg mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatás megelõlegezési számla
3562. EMOGA Garancia Részleg agrárpiaci támogatás megelõlegezési számla
35621. EMOGA Garancia Részleg belpiaci intézkedés megelõlegezési számla
35622. EMOGA Garancia Részleg exporttámogatás megelõlegezési számla
35623. EMOGA Garancia Részleg intervenciós kifizetések megelõlegezési számla
3563. Cukorilleték megelõlegezési számla
36. IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
361. Sajátos lebonyolítási számlák
3611. Kincstár Területi Igazgatóságok lebonyolítási számlái
36111. Központosított kifizetések lebonyolítási számla
36112. Különféle feladatok lebonyolítási számla
36113. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj lebonyolítási számla
36114. Támogatási és elszámolási lebonyolítási számla
36115. A nem állami humán szolgáltatások normatív támogatásának lebonyolítási számlája
3612. Különféle önkormányzati feladatok lebonyolítási számla
3613–3616. Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái
3613. Elõcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla
36131. PHARE pénzforgalmi lebonyolítási számla
36132. Átmeneti Támogatás lebonyolítási számla
36133. SAPARD lebonyolítási számla
3614. Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla
36141. Gazdasági versenyképesség operatív program lebonyolítási számla
36142. Környezetvédelmi és infrastruktúra-fejlesztési operatív program lebonyolítási számla
36143. Humánerõforrás-fejlesztési operatív program lebonyolítási számla
36144. Regionális fejlesztési operatív program lebonyolítási számla
36145. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program lebonyolítási számla
36146. Központi technikai segítségnyújtási program lebonyolítási számla
36147. Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla
361471. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program lebonyolítási számla
361472. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program lebonyolítási számla
3615. Egyéb Európai Uniós támogatási program lebonyolítási számla
36151. EMOGA Garancia Részleg vidékfejlesztési támogatás lebonyolítási számla
36152. EMOGA Garancia Részleg mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatás lebonyolítási
számla
36153. EMOGA Garancia Részleg agrárpiaci támogatás lebonyolítási számla
36154. Schengeni Alap lebonyolítási számla
36155. Közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
361551. INTERREG közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
361552. EQUAL közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
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36156. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások lebonyolítási számla
36157. Méhészeti Nemzeti Program lebonyolítási számla
36158. Szabálytalan kifizetések visszatérítése lebonyolítási számla
36159. Egyéb különféle nemzetközi program támogatás lebonyolítási számla
3616. NATO Biztonsági Beruházási program lebonyolítási számla
Társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla
Illetékbeszedési számla
Idegen bevételek elszámolási számla
Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása (csak kincstári körbe tartozó államháztartási szervezet)
Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszköz
Letétek, biztosítékok
3671. Letéti számla
3672. Letéti betétkönyv
3673. Letéti kártyafedezeti számla
3674. Biztosíték számla
Nemzetközi támogatási programok devizaszámlái
3681. Elõcsatlakozási Alapok devizaszámlája
36811. PHARE pénzforgalmi devizaszámla
36812. Átmeneti Támogatás devizaszámla
36813. SAPARD devizaszámla
3682. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program devizaszámlái
36821. Gazdasági versenyképesség operatív program devizaszámla
36822. Környezetvédelmi és infrastruktúra-fejlesztési operatív program devizaszámla
36823. Humánerõforrás-fejlesztési operatív program devizaszámla
36824. Regionális fejlesztési operatív program devizaszámla
36825. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program devizaszámla
36826. Központi technikai segítségnyújtási program devizaszámla
36827. Kohéziós Alap támogatási program devizaszámla
368271. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program devizaszámla
368272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program devizaszámla
3683. Egyéb Európai Uniós támogatási program devizaszámla
36831. EMOGA Garancia Részleg vidékfejlesztési támogatás devizaszámla
36832. EMOGA Garancia Részleg mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatás devizaszámla
36833. EMOGA Garancia Részleg agrárpiaci támogatás devizaszámla
36834. Schengeni Alap devizaszámla
36835. Közösségi kezdeményezés devizaszámla
368351. INTERREG közösségi kezdeményezés devizaszámla
368352. EQUAL közösségi kezdeményezés devizaszámla
36836. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások devizaszámla
36837. Méhészeti Nemzeti Program devizaszámlája
36839. Egyéb különféle nemzetközi támogatási program devizaszámlái
3684. NATO Biztonsági Beruházási program devizaszámlája
Közösségi forrás számla
3693. EMOGA közösségi forrás számla
36931. EMOGA Garancia vidékfejlesztési támogatás közösségi forrás számla
36934. EMOGA Garancia közösségi forrás számla
3926. Egyéb átfutó kiadások
3983. EMOGA Garancia Részlegtõl érkezõ agrártámogatás költségvetési átfutó kiadásai
39832. EMOGA Garancia Részleg mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatás átfutó kiadásai
39833. EMOGA Garancia Részleg agrárpiaci támogatás átfutó kiadásai
398331. EMOGA Garancia Részleg belpiaci intézkedés átfutó kiadásai
398332. EMOGA Garancia Részleg exporttámogatás átfutó kiadásai
398333. EMOGA Garancia Részleg intervenciós kifizetések átfutó kiadásai

2006/164. szám

661.
662.

663.

664.

MAGYAR KÖZLÖNY

4823. Helyi adókkal kapcsolatos átfutó bevételek
4827. Költségvetési átfutó illetékbevételek
4881. Sajátos feladatok lebonyolításának elszámolása
4882. Társadalombiztosítás finanszírozásának átfutó elszámolása (önkormányzatok)
4883. Illetékbeszedési bevételek átfutó elszámolása (önkormányzatok)
4884. Idegen bevételek beszedésének átfutó elszámolása (önkormányzatok)
4885. Foglalt
4886. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök elszámolása
4887. Letétek, biztosítékok elszámolása
4889. Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
Csatlakozás elõtti támogatási programok kiadásai
Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatási kiadásai
6621. Gazdasági versenyképesség operatív program kiadásai
6622. Környezetvédelmi és infrastruktúra-fejlesztési operatív program kiadásai
6623. Humánerõforrás-fejlesztési operatív program kiadásai
6624. Regionális fejlesztési operatív program kiadásai
6625. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program kiadásai
6626. Központi technikai segítségnyújtási program kiadásai
6627. Kohéziós Alap támogatásainak kiadásai
66271. Kohéziós Alap közlekedési támogatásainak kiadásai
66272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatásainak kiadásai
Egyéb Európai támogatási program kiadásai
6631. EMOGA Garancia Részleg vidékfejlesztési támogatás kiadásai
6632. EMOGA Garancia Részleg mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatása kiadásai
6633. EMOGA Garancia Részleg agrárpiaci támogatás kiadásai
66331. EMOGA Garancia Részleg belpiaci intézkedés kiadásai
66332. EMOGA Garancia Részleg exporttámogatás kiadásai
66333. EMOGA Garancia Részleg intervenciós kifizetések kiadásai
6634. Schengeni Alap kiadásai
6635. Közösségi kezdeményezés kiadásai
66351. INTERREG közösségi kezdeményezés kiadásai
66352. EQUAL közösségi kezdeményezés kiadásai
6636. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások kiadásai
6637. Méhészeti Nemzeti Program kiadásai
Egyéb különféle nemzetközi támogatási program kiadásai
0319. Illetékekkel kapcsolatos függõ követelések
06631. EMOGA Garancia Részleg vidékfejlesztési támogatás kiadásai
06632. EMOGA Garancia Részleg mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatás kiadásai
06633. EMOGA Garancia Részleg agrárpiaci támogatás kiadásai
066331. EMOGA Garancia Részleg belpiaci intézkedés kiadásai
066332. EMOGA Garancia Részleg exporttámogatás kiadásai
066333. EMOGA Garancia Részleg intervenciós kifizetések kiadásai”

Új fõkönyvi számlák:
„2874. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések
31. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK
311. Pénztár
312. Valutapénztár
313. Költségvetési betétkönyvek
314. Elektronikus pénzeszközök
315. Csekk
316–318. Foglalt
319. Valuta árfolyamkülönbözetek
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32. KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK
321. Költségvetési elszámolási számla
322–324. Költségvetési elszámolási számla alcímû számlái
322. Költségvetési elszámolási számla pénzellátással kapcsolatos alcímû számlái
323. Költségvetési elszámolási számla adóbeszedéssel kapcsolatos alcímû számlái
3231. Helyiadó-beszedési számlák
3232. Gépjármûadó beszedési számla
3233. Pótlék beszedési számla
3234. Bírság beszedési számla
3235. Egyéb bevételek elszámolási számlája
3236. Talajterhelési díj beszedési számla
3237. Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla
3238. Luxusadó beszedési számla
324. Költségvetési elszámolási számla lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatás alcímû számlája
325. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái
327. Önkormányzati kiskincstári finanszírozás elszámolási számla
328. Devizabetét-számla
329. Deviza árfolyamkülönbözetek
33. BELFÖLDI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK
331. Elõirányzat teljesítésének elszámolása a Kincstárral
3311. Elõirányzat-felhasználási keretszámla
3312. Központi beruházások elõirányzat-felhasználási keretszámla
3313. Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3314. Feladatfinanszírozási elõirányzat-felhasználási keretszámla
3315. Célelszámolási forintszámlák
33151. Belföldi intézményi mûködéshez kapcsolódó célelszámolási számla
33152. Nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó célelszámolási számla
33153. Állami felsõoktatási intézmény saját bevétel célelszámolási számla
3319. Különféle elkülönített számlák
33191. Fedezetbiztosítási számla
33192. Bankkártya-fedezeti számla
33193. Köztartozás zárolt fedezeti számla
332. Céltartalék számla
333. Fejezetek elõirányzat teljesítésének elszámolása a Kincstárral
3331. Fejezeti elõirányzat-felhasználási keret elosztási számla
3332. Év végi maradvány-elszámolási számla
3333. Fejezeti befizetési számla
334. Társadalombiztosítási alapok elszámolása a Kincstárral
3341. Elszámolási számla
3342. Célelszámolási számla
3343. Ellátási számla
3344. Technikai számlák
3345. Megelõlegezési számla
3346. Kincstári kártyafedezeti számla
34. NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK ELSZÁMOLÁSAI
342. NFT-1-hez tartozó támogatási programok elszámolási számlái
3421–3426. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok elszámolási számlái
3421. Gazdasági versenyképesség operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3422. Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
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Humánerõforrás-fejlesztési operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
Regionális operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
Agrár- és vidékfejlesztési operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtási program fejezeti kezelésû elõirányzatfelhasználási keretszámla
3427. Kohéziós alap támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
34271. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámla
34272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
343–344. NFT-2-höz tartozó támogatási programok elszámolási számlái
343. NFT-2-höz tartozó központi támogatási programok elszámolási számlái
3431. Gazdaságfejlesztés operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3432. Közlekedés operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3433. Társadalmi megújulás operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3434. Társadalmi infrastruktúra operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3435. Környezet és energia operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3436. Államreform operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3437. Elektronikus közigazgatás operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3439. Végrehajtás operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
344. NFT-2-höz tartozó regionális támogatási programok elszámolási számlái
3441. Nyugat-dunántúli operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3442. Közép-dunántúli operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3443. Dél-dunántúli operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3444. Észak-magyarországi operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3445. Észak-alföldi operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3446. Dél-alföldi operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3447. Közép-magyarországi operatív program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
345. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámlái
3451. Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3452. EMVA NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámla
3454. Európai Halászati Alapból (EHA) finanszírozott operatív program fejezeti kezelésû elõirányzatfelhasználási keretszámla
3455. Méhészeti Nemzeti Program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
346. Egyéb Európai Uniós támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3462. Közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
34621. INTERREG közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
34622. EQUAL közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3463. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3465. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3466. Európai Területi Együttmûködés támogatásának fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlája
3469. Egyéb különféle nemzetközi támogatási program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
348. Nemzetközi támogatási programok megelõlegezési számlái
3481. Elõcsatlakozási alapokkal kapcsolatos megelõlegezési számla
3482. NFT-1-hez tartozó támogatási programok megelõlegezési számla
3483–3484. NFT-2-höz tartozó támogatási programok megelõlegezési számla
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3483. NFT-2-höz tartozó központi támogatási programok megelõlegezési számlái
3484. NFT-2-höz tartozó területfejlesztési regionális támogatási programok megelõlegezési számlái
3485. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok megelõlegezési számla
34851. EMVA NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás megelõlegezési számla
34852. EMVA NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv megelõlegezési számla
34853. EMGA támogatások megelõlegezési számla
348531. EMGA mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatása megelõlegezési számla
348532. EMGA agrárpiaci támogatás megelõlegezési számla
3485321. EMGA belpiaci intézkedés megelõlegezési számla
3485322. EMGA exporttámogatás megelõlegezési számla
348533. EMGA intervenciós kifizetések megelõlegezési számla
34854. EHA által finanszírozott operatív program megelõlegezési számla
34856. Cukorilleték megelõlegezési számla
3486. Egyéb Európai Uniós támogatási programok megelõlegezési számla
35–36. IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
35. BELFÖLDI IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
351. Sajátos lebonyolítási számlák
3511. Kincstár területi szerveinek lebonyolítási számlái
35111. Központosított kifizetések lebonyolítási számla
35112. Különféle feladatok lebonyolítási számla
35113. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj lebonyolítási számla
35114. Támogatási és elszámolási lebonyolítási számla
35115. A nem állami humán szolgáltatások normatív támogatásának lebonyolítási számlája
3512. Különféle önkormányzati feladatok lebonyolítási számla
3513. Központi költségvetési szervek nettó finanszírozásának lebonyolítási számlája
352. Társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla
353. Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számla
354. Idegen bevételek elszámolási számla
355. Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása (csak kincstári körbe tartozó államháztartási szervezet)
356. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszköz
357. Letétek, biztosítékok
3571. Letéti számla
3572. Letéti betétkönyv
3573. Letéti kártyafedezeti számla
3574. Biztosíték számla
359. Egyéb lebonyolítási számlák
3591. Nemzeti agrárkár-enyhítési lebonyolítási számla
36. NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK IDEGEN PÉNZESZKÖZEI
362. Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái
3621. Elõcsatlakozási alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla
36211. PHARE lebonyolítási számla
36212. Átmeneti Támogatás lebonyolítási számla
36213. SAPARD lebonyolítási számla
3622. NFT-1-hez tartozó támogatási programok lebonyolítási számlái
36221–36226. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok lebonyolítási számlái
36221. Gazdasági versenyképesség operatív program lebonyolítási számla
36222. Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program lebonyolítási számla
36223. Humánerõforrás-fejlesztési operatív program lebonyolítási számla
36224. Regionális operatív program lebonyolítási számla
36225. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program lebonyolítási számla
36226. Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtási program lebonyolítási számla
36227. Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla
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362271. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program lebonyolítási számla
362272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program lebonyolítási számla
3623–3624. NFT-2-höz tartozó támogatási programok lebonyolítási számlái
3623. NFT-2-höz tartozó központi támogatási programok lebonyolítási számlái
36231. Gazdaságfejlesztés operatív program lebonyolítási számla
36232. Közlekedés operatív program lebonyolítási számla
36233. Társadalmi megújulás operatív programok lebonyolítási számlái
36234. Társadalmi infrastruktúra operatív program lebonyolítási számla
36235. Környezet és energia operatív program lebonyolítási számla
36236. Államreform operatív program lebonyolítási számlái
36237. Elektronikus közigazgatás operatív programok lebonyolítási számla
36239. Végrehajtás operatív program lebonyolítási számla
3624. NFT-2-höz tartozó regionális támogatási programok lebonyolítási számlái
36241. Nyugat-dunántúli operatív program lebonyolítási számla
36242. Közép-dunántúli operatív program lebonyolítási számla
36243. Dél-dunántúli operatív program lebonyolítási számla
36244. Észak-magyarországi operatív program lebonyolítási számla
36245. Észak-alföldi operatív program lebonyolítási számla
36246. Dél-alföldi operatív program lebonyolítási számla
36247. Közép-magyarországi operatív program lebonyolítási számla
3625. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok lebonyolítási számlái
36251. EMVA NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás lebonyolítási számla
36252. EMVA NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv lebonyolítási számla
36253. EMGA támogatások lebonyolítási számla
362531. EMGA mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatása lebonyolítási számla
362532. EMGA agrárpiaci támogatás lebonyolítási számla
3625321. EMGA belpiaci intézkedés lebonyolítási számla
3625322. EMGA exporttámogatás lebonyolítási számla
362533. EMGA intervenciós kifizetések lebonyolítási számla
36254. EHA által finanszírozott operatív program lebonyolítási számla
3626. Egyéb Európai Uniós támogatási programok lebonyolítási számlái
36262. Közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
362621. INTERREG közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
362622. EQUAL közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
36263. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások lebonyolítási számla
36264. TEN-T támogatás lebonyolítási számla
36266. Európai Területi Együttmûködés támogatásának lebonyolítási számlája
36269. Egyéb különféle nemzetközi támogatás lebonyolítási számlája
3627. Szabálytalan kifizetések visszatérítése lebonyolítási számla
3628. NATO Biztonsági Beruházási program lebonyolítási számla
363–367. Foglalt
368. Nemzetközi támogatási programok közösségi forrás számlái
3681. Elõcsatlakozási alapok közösségi forrás számlái
36811. PHARE közösségi számla
36812. Átmeneti Támogatás közösségi számla
36813. SAPARD közösségi számla
3682. NFT-1-hez tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
36821–36826. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
36821. Gazdasági versenyképesség operatív program közösségi forrás számla
36822. Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program közösségi forrás számla
36823. Humánerõforrás-fejlesztési operatív program közösségi forrásszámla
36824. Regionális operatív program közösségi forrás számla
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36825. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program közösségi forrás számla
36826. Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtási program közösségi forrás számla
36827. Kohéziós Alap támogatási program közösségi forrás számla
368271. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program közösségi forrás számla
368272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program közösségi forrás számla
3683–3684. NVT-2-höz tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
3683. NFT-2-höz tartozó központi támogatási programok közösségi forrás számlái
36831. Gazdaságfejlesztés operatív program közösségi forrás számla
36832. Közlekedés operatív program közösségi forrás számla
36833. Társadalmi megújulás operatív program közösségi forrás számla
36834. Társadalmi infrastruktúra operatív program közösségi forrás számla
36835. Környezet és energia operatív program közösségi forrás számla
36836. Államreform operatív program közösségi forrás számla
36837. Elektronikus közigazgatás operatív program közösségi forrás számla
36839. Végrehajtás operatív program közösségi forrás számla
3684. NFT-2-höz tartozó regionális támogatási programok közösségi forrás számlái
36841. Nyugat-dunántúli operatív program közösségi forrás számla
36842. Közép-dunántúli operatív program közösségi forrás számla
36843. Dél-dunántúli operatív program közösségi forrás számla
36844. Észak-magyarországi operatív program közösségi forrás számla
36845. Észak-alföldi operatív program közösségi forrás számla
36846. Dél-alföldi operatív program közösségi forrás számla
36847. Közép-magyarországi operatív program közösségi forrás számla
3685. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok közösségi forrás számlái
36851. EMVA NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás közösségi forrás számla
36852. EMVA NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv közösségi forrás számla
36853. EMGA közösségi forrás számla
36854. EHA által finanszírozott operatív program közösségi forrás számla
3686. Egyéb Európai Uniós támogatási programok közösségi forrás számlái
36861. Schengeni Alap közösségi forrás számla
36862. Közösségi kezdeményezések közösségi forrás számlái
368621. INTERREG közösségi forrás számla
368622. EQUAL közösségi forrás számla
36863. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások közösségi forrás számla
36864. TEN-T támogatás közösségi forrás számlája
36865. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus közösségi forrás számlája
36866. Európai Területi Együttmûködés támogatásának közösségi forrás számlája
3687. NATO Biztonsági Beruházási program közösségi forrás számlája
3689. Egyéb különféle nemzetközi támogatási program közösségi forrás számlái
37211. Elõzõ évi, mûködési célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elõirányzata
37212. Elõzõ évi, felhalmozási célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elõirányzata
37221. Elõzõ évi, mûködési célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elõirányzatának
teljesítése
37222. Elõzõ évi, felhalmozási célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elõirányzatának
teljesítése
3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai
3929. Egyéb átfutó kiadások
3983. EMGA-ból érkezõ agrártámogatás költségvetési átfutó kiadásai
39831. EMGA mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatás átfutó kiadásai
39832. EMGA agrárpiaci támogatás átfutó kiadásai
398321. EMGA belpiaci intézkedés átfutó kiadásai
398322. EMGA exporttámogatás átfutó kiadásai
39833. EMGA intervenciós kifizetések átfutó kiadásai
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4494. Nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
46311. Elõzõ évi, mûködési célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elõirányzata
46312. Elõzõ évi, felhalmozási célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elõirányzata
46321. Elõzõ évi, mûködési célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elõirányzatának
teljesítése
46322. Elõzõ évi, felhalmozási célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elõirányzatának teljesítése
4811. Költségvetési intézményi függõ bevételek
4812. Helyi adóbeszedési számlával kapcsolatos függõ bevételek
4813. Egyéb adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függõ bevételek
4881. Belföldi feladatok lebonyolításának elszámolása
48811. Sajátos feladatok lebonyolításának elszámolása
488111. Kincstár területi szervei által végzett lebonyolítási feladatok elszámolása
488112. Különféle önkormányzati feladatok lebonyolításának elszámolása
488113. Központi költségvetési szervek nettó finanszírozásának lebonyolításának elszámolása
48812. Társadalombiztosítás finanszírozásának átfutó elszámolása (önkormányzatok)
48813. Államigazgatási eljárási illetékbeszedési bevételek átfutó elszámolása (önkormányzatok)
48814. Idegen bevételek beszedésének átfutó elszámolása (önkormányzatok)
48815. Foglalt
48816. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök elszámolása
48817. Letétek, biztosítékok elszámolása
48819. Egyéb lebonyolítási feladatok elszámolása
488191. Nemzeti agrárkár-enyhítés elszámolása
4882. Nemzetközi támogatási programok forrás elszámolása
4921. Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla
4922. Egyéb mérlegrendezési számla
498. Eredeti elõirányzatok nyitó elszámolása
53111. Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási elõirányzata
53112. Egészségbiztosítási járulék kiadási elõirányzata
531121. Természetbeni egészségbiztosítási járulék kiadási elõirányzata
531122. Pénzbeli egészségbiztosítási járulék kiadási elõirányzata
53121. Nyugdíjbiztosítási járulék kiadási elõirányzatának teljesítése
53122. Egészségbiztosítási járulék kiadási elõirányzatának teljesítése
531221. Természetbeni egészségbiztosítási járulék kiadási elõirányzatának teljesítése
531222. Pénzbeli egészségbiztosítási járulék kiadási elõirányzatának teljesítése
5923. Kockázati tartalék
661. Elõcsatlakozási alapokkal kapcsolatos programok kiadásai
662. NFT-1-hez tartozó támogatási programok kiadásai
6621–6626. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok kiadásai
663–664. NFT-2-höz tartozó támogatási programok kiadásai
663. NFT-2-höz tartozó központi támogatási programok kiadásai
6631. Gazdaságfejlesztés operatív program kiadásai
6632. Közlekedés operatív program kiadásai
6633. Társadalmi megújulás operatív program kiadásai
6634. Társadalmi infrastruktúra operatív program kiadásai
6635. Környezet és energia operatív program kiadásai
6636. Államreform operatív program kiadásai
6637. Elektronikus közigazgatás operatív program kiadásai
6639. Végrehajtás operatív program kiadásai
664. NFT-2-höz tartozó regionális támogatási programok kiadásai
6641. Nyugat-dunántúli operatív program kiadásai
6642. Közép-dunántúli operatív program kiadásai
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6643. Dél-dunántúli operatív program kiadásai
6644. Észak-magyarországi operatív program kiadásai
6645. Észak-alföldi operatív program kiadásai
6646. Dél-alföldi operatív program kiadásai
6647. Közép-magyarországi operatív program kiadásai
665. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok kiadásai
6651. EMVA NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás kiadásai
6652. EMVA NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv kiadásai
6653. EMGA kiadásai
66531. EMGA mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatásának kiadásai
66532. EMGA agrárpiaci támogatás kiadásai
665321. EMGA belpiaci intézkedés kiadásai
665322. EMGA exporttámogatás kiadásai
66533. EMGA intervenciós kifizetések kiadásai
6654. Európai Halászati Alapból (EHA) finanszírozott operatív program kiadásai
6655. Méhészeti Nemzeti Program kiadásai
6656. Igyál tejet program kiadásai
6657. Egyéb speciális szövetkezések támogatásának kiadásai
666. Egyéb Európai Uniós támogatási programok kiadásai
6661. Schengeni Alap kiadásai
6662. Közösségi kezdeményezés kiadásai
66621. INTERREG közösségi kezdeményezés kiadásai
66622. EQUAL közösségi kezdeményezés kiadásai
6663. Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások kiadásai
6664. TEN-T támogatás kiadásai
6665. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus kiadásai
6666. Európai Területi Együttmûködés támogatásának kiadásai
6668. NATO Biztonsági Beruházási program kiadásai
6699. Egyéb különféle nemzetközi támogatási program kiadásai
0665. Európai Uniós agrártámogatási programok kiadásai
06651. EMVA NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás kiadásai
06652. EMVA NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv kiadásai
06653. EMGA támogatások kiadásai
066531. EMGA mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatás kiadásai
066532. EMGA agrárpiaci támogatás kiadásai
066533. EMGA intervenciós kifizetések kiadásai”
(2) Az Áhsz. 9. számú melléklet „A számlaosztályok tartalmára vonatkozó elõírások” rész a következõk szerint módosul:
a) Az 1. pont e) alpontja elsõ bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„Év végén az értékeléssel, a selejtezéssel kapcsolatos állománycsökkenéseket terven felüli értékcsökkenésként kell
elszámolni.”
b) Az 1. pont k) alpontjának második mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„A helyi önkormányzatoknak és az országos kisebbségi önkormányzatoknak, illetve a felügyeletük alá tartozó költségvetési szerveknek a nyilvántartásaikat úgy kell megszervezniük – a fõkönyvi számlák további bontásával, vagy részletezõ, analitikus nyilvántartás vezetésével –, hogy abból kitûnjön a
– törzsvagyon (ezen belül a forgalomképtelen, illetve korlátozottan forgalomképes),
– nem törzsvagyon
részét képezõ eszközök értéke.”
c) Az 1. pont n) alpontjának második mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„A csoportosan nyilvántartott tárgyi eszközök, értékpapírok és készletek esetében a csoportos értékelést csak addig lehet alkalmazni, amíg a csoportban lévõ egyedi eszköz nyilvántartási értékében (felújítás, beruházás, illetve értékvesztés
miatt) elkülönült változás nem következik be.”
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d) A 2. pont c) alpontja elsõ bekezdésének harmadik mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„Az egyéb követeléseken belül elkülönítetten kell nyilvántartásba venni a nemzetközi támogatási programok miatti
követeléseket, a támogatási program elõlege miatti követeléseket, a szabálytalan kifizetések miatti követeléseket, valamint a garancia- és kezességvállalásból származó követeléseket.”
e) A 3. pont elsõ mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„A 3. számlaosztály a pénztárak és betétkönyvek, a költségvetési bankszámlák, a belföldi és a nemzetközi támogatási
programok elszámolási számlái, a belföldi és a nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközök, a támogatásértékû kiadások, támogatások folyósítása és fejezeti elszámolások, az államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadások elszámolása, a függõ, átfutó és kiegyenlítõ elszámolások, valamint a továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
számláit tartalmazza.”
f) A 3. pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) A belföldi és a nemzetközi támogatási programok elszámolásai számlacsoportokban kell kimutatniuk a kincstári
körbe tartozó államháztartás szervezeteinek a Kincstári Egységes Számlához (KESZ) kapcsolódó elszámolási számláik
forgalmát.
A belföldi elszámolási számlák számlacsoportban mutatják ki a központi költségvetési szervek a tevékenységük végzése során a költségvetésükhöz kapcsolódó elõirányzat-felhasználási keretszámlák és a hozzájuk kapcsolódó különféle
elkülönített számlák, valamint a felügyeleti szervek (fejezetek) a Kincstárnál vezetett fejezeti számlák forgalmát.
A nemzetközi támogatási programok elszámolásai számlacsoportban mutatják ki a finanszírozásban részt vevõ központi költségvetési szervek, fejezet(ek) a költségvetésükben lévõ fejezeti kezelésû elõirányzatok közül az Európai Unióból érkezõ támogatásokhoz és a hozzájuk kapcsolódó hazai forrásokhoz kapcsolódó pénzforgalmi gazdasági események
hatását a mindenkori költségvetési törvényben megtervezett fejezeti kezelésû elõirányzatonkénti tagolás szerint, valamint a nemzetközi támogatási programok megelõlegezési számláit. A számlacsoport számlái között elkülönítetten kell
megjeleníteni az I. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT-1), a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT-2), az Európai Uniós
agrártámogatási programokhoz, illetve az egyéb Európai Uniós támogatási programhoz [Közösségi Kezdeményezések
támogatásaihoz, Belsõ politikák támogatásaihoz, EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásaihoz, Európai
Területi Együttmûködés támogatásaihoz stb.] kapcsolódó fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlákat. A
fejezet nyilvántartási, beszámolási kötelezettségét nem érinti, ha ezen számlák felett más szervezet számára rendelkezési
jogot biztosít. Ebben az esetben a fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámláról annak lebonyolítási számlájára átutalt összeget mindaddig átfutó kiadásként kell elszámolni, amíg a lebonyolítási számláról a végsõ kedvezményezett felé átutalásra nem kerül a támogatás és így végleges költségvetési kiadási jogcímen is elszámolhatóvá válik.
A strukturális alapok támogatásához kapcsolódó pénzforgalmi gazdasági események elszámolását a fõkönyvi könyvelésben legalább a fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználási keretszámla operatív programon, azon belül annak prioritásonkénti megbontásával, Kohéziós Alap esetében annak projektenkénti tagolásával kell biztosítani.
Ebben a számlacsoportban kerül elkülönítve elszámolásra azon pénzeszközök változásához kapcsolódó gazdasági
események hatása, melyekhez a mindenkori költségvetési törvény szerint a nemzetközi támogatási programokra megelõlegezési hitel igénybe vehetõ. A megelõlegezési hitel felvételét a Nemzetközi támogatási program megelõlegezési
számla növekedéseként kell elszámolni, a Likviditási hitel felvétele a központi költségvetéstõl számlával szemben. A
Nemzetközi támogatási program megelõlegezési számla csökkenéseként kell elszámolni a Nemzetközi támogatásokhoz
kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások számlával szemben a végsõ kedvezményezettnek nyújtott támogatásokat, valamint év végén a számla egyenlegének megszüntetését (a még fel nem használt megelõlegezési hitel összegét). A Nemzetközi támogatási program megelõlegezési számla növekedéseként kell elszámolni a Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások számlával szemben az EU-s támogatás megérkezése után az EU-s közösségi forrás
átutalását, ezt követõen kell a megelõlegezési számláról a Központi költségvetésbõl származó likviditási hitel törlesztése, visszafizetése számlával szemben a központi költségvetés által megelõlegezett KESZ hitelt törleszteni.”
g) A 3. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„d) A belföldi és a nemzeti támogatási programokhoz kapcsolódó idegen pénzeszközök számlacsoportokban olyan
feladatoknak a pénzforgalmát kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az államháztartás szervezetének
alap- vagy vállalkozási tevékenységéhez, a költségvetési elõirányzatok teljesítéseként a feladatok nem mutathatók ki, de
az államháztartás szervezetének sajátos feladatát képezik. Az államháztartás szervezete számára kötelezõ ezen sajátos
feladatok ellátásához kapcsolódó pénzforgalom – illetve az ehhez kapcsolódó követelések és kötelezettségek – változásának részletes, teljes körû (analitikus és fõkönyvi) kimutatása és elszámolása. A számlákhoz kapcsolódóan vezetendõ
analitikus nyilvántartás rendjét – ha jogszabály külön nem rendelkezik – az államháztartás szervezete saját hatáskörében
szabályozza.
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A belföldi idegen pénzeszközök számlacsoportban kell kimutatni többek között a társadalombiztosítási támogatás és a
különféle belföldi feladatokhoz kapcsolódó lebonyolítási számlák, letétek, idegen betétkönyvek, az államigazgatási illetékbeszedési számla, az idegen bevételek elszámolási számlák, illetve a kincstári körbe tartozó államháztartás szervezeténél a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatási számlák pénzforgalmát.
A nemzeti támogatási programokhoz kapcsolódó idegen pénzeszközök számlacsoportban kell kimutatni a nemzetközi
támogatási programokhoz kapcsolódó lebonyolítási számlák, illetve közösségi forrás számlák pénzforgalmát. A számlacsoport számlái között elkülönítetten kell megjeleníteni az Elõcsatlakozási Alapokkal, az I. Nemzeti Fejlesztési Tervhez
(NFT-1), a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (NFT-2), az Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz
(NVT-1, NVT-2, EMGA, EMVA, EHA stb.), illetve egyéb Európai Uniós támogatási programhoz [Schengeni Alaphoz,
a Közösségi Kezdeményezésekhez, a Belsõ politikákhoz, EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásaihoz, a
TEN-T támogatásokhoz, Európai Területi Együttmûködés támogatásaihoz stb.] kapcsolódó lebonyolítási, illetve forrás
számlákat. Ebben a számlacsoportban kell kimutatni a NATO Biztonsági Beruházási programhoz kapcsolódó lebonyolítási és forrás számlát is.
Az Elõcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos idegen pénzeszközök számlacsoportban kell kimutatni a PHARE, az Átmeneti és a SAPARD támogatási programok keretében felhasznált – EU és hazai – pénzeszközök forgalmát az erre a célra külön megnyitott lebonyolítási számlákon.
Az NFT-1-hez, az NFT-2-höz tartozó strukturális alapokból és a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások elszámolása
során az adott programhoz tartozó fejezeti kezelésû elõirányzat számla lebonyolítási számláit kötelezõ továbbrészletezni
strukturális alapok esetében az NFT-1 esetében operatív programonként, prioritásonként, intézkedésenként, NFT-2 esetében operatív programonként, prioritásonként, illetve a Kohéziós Alap esetében projektenként. Az Európai Uniós
agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat az EMVA-ból finanszírozott NVT-1-hez, illetve az NVT-2-höz tartozó fejezeti
kezelésû elõirányzat számla lebonyolítási számláit kötelezõ továbbrészletezni prioritásonként, intézkedésenként, az
EMGA-ból finanszírozott agrártámogatások, lebonyolítási számláit legfontosabb jogcímcsoportonként kell tagolni az
EHÁ-ból finanszírozott operatív program lebonyolítási számláját prioritásként) kell tagolni.
A lebonyolítási számláknak (kivéve a kedvezményezett által beutalt saját erõ összegét), mivel csak a technikai lebonyolítást szolgálják, év végén nem maradhat egyenlegük (a zárlati mûveletek elvégzése elõtt egyenlegüket át kell vezetni
a megfelelõ fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlákra).
A nemzeti támogatási programokhoz kapcsolódó forrás számlák az Európai Uniótól átutalt, forintban vagy devizában
lévõ még fel nem használt pénzeszközök állományának kimutatására, illetve az ehhez kapcsolódó pénzforgalom elszámolására szolgálnak.”
h) A 3. pont e) alpontja második bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„Ebben a számlacsoportban kell elszámolni a helyi önkormányzatoknak, a többcélú kistérségi társulásoknak a költségvetési szerveik részére folyósított támogatásokat, a tb. pénzügyi alapjaitól a felügyeletük alá tartozó költségvetési
szerve részére folyósított támogatásokat.”
i) A 4. pont a) alpontja a következõ szövegrésszel egészül ki:
„Az állami felsõoktatási intézmény a tõkeváltozások és az értékelési tartalék számláit köteles továbbtagolni, amely
alapján megállapítható, hogy a gazdasági esemény a Feot. szerinti rendelkezésére bocsátott, illetve az egyéb vagyonának
nagyságát befolyásolja-e.”
j) A 4. pont b) alpontja a következõ szövegrésszel egészül ki:
„Az állami felsõoktatási intézmény a tartalékok elszámolására szolgáló számláit köteles továbbtagolni, amellyel egyértelmûen biztosítható a Feot. 123. §-ának (1) bekezdése szerinti elkülönítési kötelezettség.”
k) A 4. pont d) alpontjának nyolcadik bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
„Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között elkülönítetten kell nyilvántartani a váltótartozás miatti kötelezettségeket, a munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségeket, a költségvetéssel szembeni kötelezettségeket (társadalombiztosítási, adó-, egyéb jogszabályban meghatározott kötelezettséget), az iparûzési adó feltöltés miatti kötelezettségeket, a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségeket, a nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségeket, a támogatási program elõlege miatti kötelezettségeket, a szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségeket, valamint a garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségeket.”
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l) A 9. pont b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) A munkaadókat terhelõ járulékok számlacsoportban kell kimutatni a személyi juttatások után elszámolt társadalombiztosítási járulékot (elkülönítve: nyugdíjbiztosítási járulékot, természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot), a munkaadói járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a táppénz-hozzájárulást, a START-kártyával rendelkezõk
utáni járulékot, az államháztartáson kívülre fizetett, munkaadókat terhelõ járulékokat és a munkaadókat terhelõ egyéb járulékokat.”
m) A 10. pont h) alpontjának elsõ mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„A Nemzetközi támogatási programok számlacsoportban kell kimutatni támogatási programonként (pl. Elõcsatlakozási Alapokhoz kapcsolódó PHARE, Átmeneti Támogatás, SAPARD programok, az NFT-1-hez, illetve az NFT-2-höz
kapcsolódó strukturális alapok, Kohéziós Alap programjai, az Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatások,
egyéb Európai Uniós programok esetében) a teljesített nemzeti és EU-s kiadásokat.”
n) A 15. pont a következõ szövegrésszel egészül ki:
„Az állami felsõoktatási intézmény éven túli kötelezettségvállalásai számláit köteles továbbtagolni, amely alapján elkülöníthetõ a Feot. 122. §-ának (4) bekezdése szerinti hosszú távú kötelezettségvállalása.”
o) Az 1. pont c) alpontjában, a 3. pont e) alpontjában, a 4. pont b) alpontjában a „helyi kisebbségi” szövegrész helyébe
a „települési és területi kisebbségi” szövegrész, az 1. pont e) alpontjában az „EMOGA Garancia Részlege” szövegrész
helyébe az „EMGA” szövegrész, az 1. pont g) alpont elsõ mondatában a „majd ezzel” szövegrész helyébe a „majd legkésõbb ezzel” szövegrész, a 2. pont a) és c) alpontjában, a 4. pont d) alpontjában és a 15. pontban a „12. napjáig” szövegrész helyébe a „15. napjáig” szövegrész, a 2. pont c) alpontjában „(ideértve: az adó-, az adó jellegû, a járulék-, járulék
jellegû, a vám-, a vám jellegû)” szövegrész helyébe „(ideértve: az adó-, az adó jellegû, a járulék-, járulék jellegû, a vám-,
a vám jellegû, az illeték)” szövegrész, a 4. pont d) alpontja hatodik bekezdésének elsõ mondatában az „és adó jellegû, illetve” szövegrész helyébe az „és adó jellegû, illeték, illetve” szövegrész, a 4. pont h) alpontja elsõ bekezdésének harmadik mondatában az „adó- és illetékbeszedésekbõl” szövegrész helyébe az „adó- és államigazgatási eljárási illetékbeszedésekbõl” szövegrész, a 15. pontban az „EMOGA Garancia Részlegének” szövegrész helyébe az „EMGA-nak” szövegrész lép.
p) Az 1. pont m) alpontjának utolsó bekezdése, a 2. pont c) alpontjában az „(ideértve: az illetékek)” szövegrész és a
4. pont h) alpontja harmadik bekezdésének harmadik mondatában az „(ide nem értve az idegen pénzeszközök között elszámolt illetékbevételeket)” szövegrész hatályát veszti.
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5. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[17. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez]
Fõkönyvi kivonat
Forintban
Fõkönyvi számla
Tartozik
neve

Összesen:

–

nyitó

Állományi számlák
Tartozik Követel
forgalom

Tartozik

Követel

egyenleg

Tartozik Követel
nyitó
(eredeti)

Elõirányzat-számlák
Tartozik Követel
forgalom

Tartozik

Követel

egyenleg

Elõirányzat-teljesítési számlák
Tartozik Követel Tartozik Követel
forgalom

egyenleg

MAGYAR KÖZLÖNY

száma

Követel
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6. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[18. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez]
Követelések és kötelezettségek állományának alakulása
a) Követelések részletezése
Ezer forintban
Megnevezés

1

Sorszám
2

Elõzõ évi
követelés
helyesbítése
(±)

Folyó évi
elõírás
(+)

elõzõ év(ek)

tárgyévi

3

4

5

6

7

Összes
követelés
8

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

elõzõ évi
követelésre

tárgyévi
követelésre

elõzõ év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

9

10

11

12

13

14

Pénzügyi teljesítés

Követelés

01
02
03

MAGYAR KÖZLÖNY

Tartósan adott kölcsönök
Egyéb hosszú lejáratú követelések
Intézményi mûködési bevételekkel
kapcsolatos követelések
Önkormányzatok sajátos mûködési
bevételeivel kapcsolatos követelések
Ebbõl:
gépjármûadóval kapcsolatos követelések
helyi adókkal kapcsolatos követelések
Befektetett eszközökkel kapcsolatos
követelések
Rövid lejáratú kölcsönök
Egyéb rövid lejáratú követelések
Követelések összesen
(01+...+04+07+08+09)

Év végi értékelésbõl adódó
különbözet és átsorolás (±)

Állomány
a tárgyév
elején

04

05
06
07
08
09
10

b) Kötelezettségek részletezése
Ezer forintban
Megnevezés

1

2

3

Elõzõ év(ek)i Tárgyévi kötekötelezettség
lezettség
helyesbítése
(+)
(±)
4

5

elõzõ év(ek)

tárgyévi

6

7

Összes
kötelezettség

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

8

9

Pénzügyi teljesítés

Kötelezettség záró állománya

elõzõ év(ek)i
kötelezettségre

tárgyévi
kötelezettségre

elõzõ év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

10

11

12

13

14

01

02
03
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Hosszú lejáratú kötelezettségek
(02+...+07)
Ebbõl:
– hosszú lejáratra kapott kölcsönök
– tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

Állomány
az elõzõ
év(ek)rõl

Sorszám

Év végi értékelésbõl adódó
különbözet és átsorolás (±)

1

2

3

Elõzõ év(ek)i Tárgyévi kötekötelezettség
lezettség
helyesbítése
(+)
(±)
4

5

Év végi értékelésbõl adódó
különbözet és átsorolás (±)
elõzõ év(ek)

tárgyévi

6

7

Összes
kötelezettség

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

8

9

Pénzügyi teljesítés

Kötelezettség záró állománya

elõzõ év(ek)i
kötelezettségre

tárgyévi
kötelezettségre

elõzõ év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

10

11

12

13

14

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

MAGYAR KÖZLÖNY

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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– tartozás mûködési célú kötvénykibocsátásból
– beruházási és fejlesztési hitelek
– mûködési célú hosszú lejáratú
hitelek
– egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
(09+10+11+16)
– Rövid lejáratú kölcsönök
– Rövid lejáratú hitelek
– Kötelezettségek áruszállításból
és szolgáltatásból
(12+...+15)
Ebbõl:
beruházással kapcsolatos szállítók
felújítással kapcsolatos szállítók
termékvásárlással kapcsolatos
szállítók
szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos
szállítók
– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33)
Ebbõl:
váltótartozások miatt
munkavállalókkal szembeni
kötelezettségek miatt
költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt
iparûzési adó feltöltés miatt
helyi adó túlfizetés miatt
nemzetközi támogatási programok
miatti
támogatási program elõlege miatt
szabálytalan kifizetések miatt
garancia- és kezességvállalás miatt
hosszú lejáratú kölcsönök következõ évi törlesztõ részlete
felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások
következõ évi törlesztõ részlete

Állomány
az elõzõ
év(ek)rõl

Sorszám
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Megnevezés

1

2

3

4

5

elõzõ év(ek)

tárgyévi

6

7

Összes
kötelezettség

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

8

9

Pénzügyi teljesítés

Kötelezettség záró állománya

elõzõ év(ek)i
kötelezettségre

tárgyévi
kötelezettségre

elõzõ év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

10

11

12

13

14

28
29
30
31
32
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mûködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következõ
évi törlesztõ részlete
beruházási, fejlesztési hitelek
következõ évi törlesztõ részlete
mûködési célú, hosszú lejáratú
hitelek következõ évi törlesztõ
részlete
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következõ évi törlesztõ
részlete
tárgyévi költségvetést terhelõ
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
tárgyévet követõ évet terhelõ egyéb
rövid lejáratú kötelezettségek
különféle egyéb kötelezettségek
miatti tartozás
Kötelezettségek összesen (01+08)

Év végi értékelésbõl adódó
különbözet és átsorolás (±)

Elõzõ év(ek)i Tárgyévi kötekötelezettség
lezettség
helyesbítése
(+)
(±)
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Állomány
az elõzõ
év(ek)rõl

Sorszám

Megnevezés

33
34
35

7. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[25. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez]
A beruházásokhoz igénybe vett központi költségvetési támogatás elszámolása
Ezer forintban
Ebbõl
Megnevezés

A beruházás tárgyévi üteme

A tárgyévben kapott központi
költségvetési támogatás

A tárgyévi saját forrás

1=2+3

2

3

Az Áht. 101. §
(10) bekezdése
szerinti tárgyévi pótlólagos
bevétel
4

A tárgyévben
visszafizetendõ
központi költségvetési
támogatás
5=(2/1)*4
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8. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[7. számú melléklet a 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelethez]
Fõkönyvi kivonat
Forintban
Fõkönyvi számla
neve

Összesen:

–

Tartozik

Követel

nyitó

Tartozik

Követel

forgalom

Elõirányzat-számlák
Tartozik

Követel

egyenleg

Tartozik

Követel

nyitó (eredeti)

Tartozik

Követel

forgalom

Elõirányzat-teljesítési számlák
Tartozik

Követel

egyenleg

Tartozik

Követel

forgalom

Tartozik

Követel

egyenleg

MAGYAR KÖZLÖNY

száma

Állományi számlák
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9. számú melléklet a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelethez
[8. számú melléklet a 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelethez]
A kincstári éves beszámolóhoz az analitikus nyilvántartó helyek által
szolgáltatott adatok
Sorszám

Adatszolgáltatásra kötelezett analitikus
helyek

1.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal

2.

Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnoksága

3.

Államadósság Kezelõ Központ Rt.

4.
5.

Agrár-vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány
Hitelgarancia Rt.

6.
7.

Gazdasági Versenyhivatal
Magyar Export Import Bank Rt.

8.

Magyar Exporthitel Biztosító Rt.

9.

Magyar Bányászati Hivatal

10.
11.
12.

Központi Igazságügyi Hivatal
Magyar Nemzeti Bank
Állami Privatizációs
és Vagyonkezelõ Rt.

13.

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

14.

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium

15.

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium

16.

Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium

Adatok köre, illetve tartalma

Az adózók állammal szembeni kötelezettségei és az adóhatóság
adózókkal szembeni tartozásai adónemenként.
Az ÁFA deviza bevételi számlával kapcsolatos követelések
és kötelezettségek.
Adó- és vámtartozások, illetve túlfizetések.
Az EU költségvetéséhez való hozzájáruláshoz kapcsolódó
kötelezettségek.
Adósságkezelési célú devizaszámlák kivonatai naponta.
A központi költségvetés belföldi és külföldi hitelei, a belföldi és
külföldi értékpapír kibocsátásából származó kötelezettségek.
Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítésébõl
származó követelés és kötelezettség.
Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítésébõl
származó követelés és kötelezettség.
Versenyfelügyeleti eljárási díj és bírság miatti követelés.
Állami kezességbeváltásból eredõ követelés, a kamatkiegyenlítési
rendszer keretében fennálló követelés és kötelezettség.
Kárkintlévõség devizában és forintban, egyéb állammal szembeni
követelés és kötelezettség.
Bányajáradék miatti követelés.
Energiagazdálkodási célelõirányzat befizetésével kapcsolatos követelés.
Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott állománya.
Auditált éves beszámoló az állami részesedés értékeléséhez.
Hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos állammal szembeni követelések
és kötelezettségek.
Auditált éves beszámoló az állami részesedés értékeléséhez.
Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülésével kapcsolatos
követelés, illetve kötelezettség.
Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatás
visszatérülésével kapcsolatos követelés, illetve kötelezettség.
Koncessziós díj miatti követelés devizában és forintban.
Környezetvédelmi bírságokkal (légszennyezési, veszélyes hulladék,
természetvédelmi, zaj- és rengésvédelmi, szennyvíz) kapcsolatos
követelés és kötelezettség.
Környezetvédelmi támogatások visszatérülésével kapcsolatos követelés,
illetve kötelezettség.
Vízkészlet-járulék miatti követelés illetve kötelezettség.
Vízügyi támogatások visszatérülése miatti követelések, illetve
kötelezettségek.
Erdészeti bevételek, halgazdálkodási bevételek, vadgazdálkodási
bevételek, állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek, termõföld
védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek miatti követelések,
illetve kötelezettségek.
Területfejlesztési kölcsönök visszatérülésével kapcsolatos követelés,
illetve kötelezettség.
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Sorszám

Adatszolgáltatásra kötelezett analitikus
helyek

17.

Pénzügyminisztérium Nemzeti
Programengedélyezõ Iroda
Pénzügyminisztérium
Költségvetési és pénzügypolitikai
fõosztály
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal

18.

19.

20.

24.

Európai Uniós támogatások
pénzügyi lebonyolításában, illetve
ehhez kapcsolódó beszámolási és
könyvvezetési kötelezettség
teljesítésében részt vevõ azon
Közremûködõ Szervezetek, melyek
részt vesznek:
a) a Schengeni Alap,
b) a PHARE,
c) Átmeneti Támogatás,
d) TEN-T támogatás jogcímen
nyújtott támogatások
finanszírozásában,
e) egyéb közremûködõ
szervezetek, amelyek nem
költségvetési rend szerint
gazdálkodnak
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Központi Pénzügyi
és Szerzõdéskötõ Egysége
Külügyminisztérium
Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium
Lakástakarék-pénztárak

25.

Magyar Lakás-innovációs Kht.

21.

22.
23.
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Adatok köre, illetve tartalma

Az Európai Unióval szembeni követelések és kötelezettségek.
Az Európai Unió költségvetéshez való hozzájárulások, illetve
visszatérítések miatti követelések és kötelezettségek.
A cukorilletékkel összefüggésben az Európai Unióval szembeni
követelések és kötelezettségek, valamint a kötelezettekkel szemben
kimutatott követelések és kötelezettségek.
Európai Uniós támogatások fel nem használt, bankszámlán lévõ
állománya devizában és forintban.
A kedvezményezettekkel szembeni követelés és kötelezettség.

Schengeni Alap támogatással összefüggésben az Európai Unióval
szembeni követelések és kötelezettségek.
Konzuli és vízumdíjjal összefüggõ követelések és kötelezettségek.
Cégközzétételi költségtérítés miatti követelések és kötelezettségek.
Lakás-elõtakarékosság jogtalanul igénybe vett állami támogatásával
kapcsolatos követelések és kötelezettségek.
Jogtalanul igénybe vett egyéb lakástámogatások miatti követelések
és kötelezettségek.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
44/2006. (XII. 27.) EüM
rendelete
az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek
forgalomba hozataláról szóló
52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosításáról
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
77. §-ának (2) bekezdése c) pontjában, valamint az emberi
alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló
2005. évi XCV. törvény 32. §-a (5) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ új 39–43. §-sal és az azt
megelõzõ alcímmel egészül ki, egyidejûleg az eredeti
39–40. § számozása 44–45. §-ra módosul:
„A gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazására
vonatkozó különleges rendelkezések
39. § (1) Az OGYI a 18. § (1) bekezdésének a) pontja
szerinti orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszereket (VN) a (2)–(3) bekezdésben foglaltak alapján – a forgalomba hozatali engedély jogosultjának egyetértésével –
a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek alcsoportjába besorolhatja, amely besorolásokat a forgalomba hozatali engedélyben és a 33. § szerinti közzétételkor is
feltünteti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, a gyógyszertáron kívül is
forgalmazható gyógyszerek besorolását az OGYI a 4. számú mellékletben megjelölt terápiás szakmai feltételek
alapján végzi el.
(3) Az OGYI a (2) bekezdésben meghatározottak fennállása esetén is eltekinthet a (2) bekezdés alkalmazásától,
azaz az adott gyógyszer gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek alcsoportjába történõ besorolásától,
ha ezt a hatóanyag, a maximális egyszeri adag, a maximális napi adag, a hatáserõsség, a gyógyszerforma, bizonyos
csomagolási típusok, a kiszerelés, az alkalmazási mód, a
javallat vagy az alkalmazási körülmények indokolják.
(4) Az OGYI a gyógyszerek (1) bekezdés szerinti, a
gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek besorolását – amennyiben új tények jutnak tudomására – felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja.
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(5) Az (1)–(4) bekezdés alapján megállapított gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek körét az
OGYI a honlapján közzéteszi. A honlapon megjelenõ közleményt az OGYI havonta aktualizálja a frissítés utolsó dátumának megjelölésével.
(6) Az OGYI a 18. § (9) bekezdése alapján megállapított, a gyógyszerek osztályozás szerinti listájának évente
történõ frissítése és a 33. § (1) bekezdésének a) pontjában
és (2) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettségének teljesítése során az (1) bekezdés szerinti besorolásra is figyelemmel jár el.
40. § (1) A gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazása során
a) biztosítani kell a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyében meghatározott, a különleges tárolásra vonatkozó elõírásokat;
b) rendszeresen ellenõrizni kell a felhasználhatósági
idõtartamot;
c) gondoskodni kell a lejárt felhasználhatósági idejû
vagy a forgalomból kivont gyógyszerek elkülönített tárolásáról és megsemmisítésérõl.
(2) Az (1) bekezdés b)–c) pontjában foglaltak biztosítása céljából a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet
folytató üzletnek olyan információs rendszert kell mûködtetnie, amely felhasználásával nyomon követhetõ, hogy az
üzlet a nyitvatartási ideje alatt legalább kétszer megtekintette és ellenõrizte az OGYI honlapján lévõ, a lejárati idõ
meghosszabbítására és a forgalomba hozatali engedély
törlésére vonatkozó közleményeket, információkat.
(3) Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszer
az üzlet jellegét, kialakítását figyelembe véve az egyéb termékektõl elkülönítve, önálló polcon vagy az üzlethelyiség
erre a célra elkülönített részén, vagy kizárólag gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszer forgalmazására
szolgáló önálló üzlethelyiségben hozható kereskedelmi
forgalomba. Az önálló polcon, elkülönített üzletrészben
vagy önálló üzlethelyiségben jól látható módon jelezni
kell, hogy ezen az elkülönített területen gyógyszert forgalmaznak, de olyan felirat vagy jelzés nem alkalmazható,
amely alkalmas lehet az üzlet gyógyszertárral, a gyógyszerforgalmazó tevékenység gyógyszertári tevékenységgel való összetévesztésére. Közvetlenül élelmiszer és vegyi áru mellé nem helyezhetõ gyógyszer.
(4) A gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek száraznak, fûthetõnek és szellõztethetõnek,
résmentes padozatúnak, a polcoknak lemoshatónak, fertõtlenítõszeres tisztításra, vegyszeres kezelésre alkalmasnak kell lennie.
41. § Az üzletnek a fogyasztók számára nyitva álló helyiségben a gyógyszert úgy kell elhelyezni, hogy az a fogyasztó számára ne legyen közvetlenül hozzáférhetõ, a
zárható szekrénybõl a fogyasztó csak a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató feladatkörében eljáró
személy közremûködésével férhessen hozzá. A gyógyszer
forgalomba hozatali engedélyében a gyógyszer tárolására
az OGYI az üzletre is vonatkozó különleges tárolási felté-
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teleket (pl. fénytõl védett, illetve hûvös helyen történõ tárolás) határozhat meg.
42. § (1) A gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet
folytató üzletnek a gyógyszerkészletérõl olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl a gyógyszerek aktuális készlet- és forgalmi adatai megállapíthatók.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább
az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a gyógyszer
aa) nyilvántartási számát,
ab) nevét,
ac) gyártási számát,
ad) felhasználhatósági idõtartamát,
ag) kiszerelési egységét;
b) a gyógyszerkészlet és forgalmi adatok követhetõségéhez szükséges adatokat;
c) a gyógyszert kiszállító nagykereskedõ megnevezését.
(3) Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszer
ajándékként, mintaként, vásárlásra jogosító utalvány ellenében és egyéb természetbeni rabattként sem közvetlenül,
sem közvetett formában a betegnek, fogyasztónak nem
forgalmazható, nem adható és nem ajánlható fel.
43. § (1) A gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység
folytatásához szükséges elektronikus információs rendszereket az OGYI az üzletnek a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006.
évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 68. §-ának
(1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárása során szakvélemény keretében minõsíti.
(2) Az OGYI az (1) bekezdés szerinti szakvélemény
adása során figyelembe veszi, hogy az (1) bekezdés szerinti elektronikus információs rendszer a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezési eljárása során jóváhagyott – az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek címkéjérõl és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendeletben meghatározottak szerinti – betegtájékoztatóban szereplõ információkkal azonos tartalmú tájékoztatást biztosít-e a
gyógyszer alkalmazásával, különbözõ gyógyszerekkel
való kölcsönhatásával és más gyógyszerekkel való esetleges együttes alkalmazásával kapcsolatosan.
(3) Az üzletben kinyomtatott formában elhelyezett tájékozatónak jól olvashatónak és könnyen kezelhetõnek kell
lennie, továbbá külsõ megjelenésében alkalmasnak arra,
hogy a fogyasztók a többszöri igénybevételt követõen is
hozzáférhessenek az abban szereplõ információkhoz.
(4) A gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató a gyógyszerhulladék lakosságtól történõ begyûjtésében
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a nyitvatartási ideje alatt a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti engedély birtokában részt vesz. A humán gyógyszerek és csomagolásuk
hulladékainak kezelésérõl szóló 20/2005. (VI. 10.) EüM
rendelet 4–5. §-ában foglaltakat a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet folytató tekintetében értelemszerûen
alkalmazni kell.”

2. §
Az R. az e rendelet melléklete szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

3. §
(1) Ez a rendelet 2006. december 29-én lép hatályba.
(2) Az OGYI az R. – e rendelet 1. §-ával megállapított –
39. §-ának (5) bekezdése szerinti közleményt elsõ alkalommal az e rendelet hatálybalépését követõ 60. napon belül teszi közzé.
(3) Az OGYI a korábban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereknek az R. – e rendelet 1. §-ával megállapított – 39. §-ának (1) bekezdése szerinti besorolását az
e rendelet hatálybalépését követõ 60. napon belül hivatalból elvégzi.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
7. §-ának (8) bekezdésében a „generikus gyógyszerré minõsüléshez” szövegrész helyébe a „hasonló biológiai
gyógyszerré minõsüléshez” szövegrész lép.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
15. §-a (6) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az engedélyezési eljárás során hozott határozat egy
példányát az OGYI az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak – immunológiai gyógyszer esetén az OEK-nak is –
megküldi, továbbá elektronikus úton az Egészségügyi Minisztériumnak eljuttatja.”
(6) A Gyftv. 87. §-ának (6) bekezdése szerinti jogszabály a gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyagok
és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet.
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter
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Melléklet
a 44/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez
[4. számú melléklet
az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelethez]
Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek
1. Gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítményekbõl gyógyszerré átminõsített gyógyszerek
2. Hagyományos növényi gyógyszerek
3. Savkötõk
4. A bélmûködés funkcionális zavaraira ható szerek
5. Ozmotikusan ható hashajtók
6. Béladszorbensek
7. Aszkorbinsav
8. Vitaminok és ásványi anyagok kombinációi
9. Kalcium-karbonát készítmények
10. Magnézium-citrát készítmények
11. Roboráló szerek
12. Aranyér elleni lokális szerek
13. Kapilláris-stabilizáló külsõleges szerek
14. Gombásodás elleni lokális tolnaftát-készítmények
15. Bõrlágyító- és védõanyagok
16. Hámosító készítmények
17. Viszketés elleni lokális antihisztaminok
18. Külsõleges jódtartalmú fertõtlenítõk
19. Hidrogén-peroxid és klórtartalmú fertõtlenítõ tabletták
20. Szemölcs és tyúkszem elleni készítmények
21. Ibuprofentartalmú nemszteroid gyulladásgátló készítmények közül tabletta vagy kúp legfeljebb 5× kiszerelésben
22. Ízületi és izomfájdalmak ibuprofentartalmú lokális
készítményei
23. Ízületi és izomfájdalmak szalicilsavszármazékot
tartalmazó lokális készítményei
24. Felnõtteknek fájdalom- és lázcsillapításra szánt
acetil – szalicilsav orális készítmények, legfeljebb
500 mg-os és legfeljebb 12× kiszerelésben
25. Paracetamol tabletták legfeljebb 500 mg-os hatáserõsségben és 6× kiszerelésben
26. Paracetamoltartalmú szirupok, kombináltak is, kiszerelve legfeljebb 6× kiszerelésben
27. Melatonintartalmú
készítmények,
legfeljebb
3 mg-os hatáserõsségben
28. Gégészeti antiszeptikumok
29. A köptetõk közül az illóolajat vagy növényi kivonatot tartalmazók
30. Xylometazolin orrcsepp és orrspray, legfeljebb
0,05%-os töménységû
31. Nátrium-kromoglikátot tartalmazó orrcsepp és orrspray, legfeljebb 2%-os töménységû és 10 ml mennyiségû,
adagolt gyógyszerforma esetén legfeljebb 3 mg/adag
32. Homeopátiás komplex gyógyszerek
33. Paracetamol végbélkúpok 125 mg, 250 mg, 500 mg
hatáserõsségben, legfeljebb 6× kiszerelésben
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Az egészségügyi miniszter
45/2006. (XII. 27.) EüM
rendelete
a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés
lehetõségének egészségügyi szakmai feltételeirõl
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a
(4) bekezdésének g) pontja alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörben a következõket rendelem el:
1. §
E rendelet alkalmazásában várólista protokoll a külön
jogszabály szerinti várólista alapján nyújtott egészségügyi
ellátás igénybevételére vonatkozó – az egészségügyi miniszter rendeletében közzétett – orvos-szakmai szabályok
összessége.

2. §
(1) Az Ebtv. 20. § (2) bekezdésében foglalt, a várólistára
való felkerülés idõpontja szerinti sorrendtõl való eltérés
szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára felvett valamely beteg esetében az egészségügyrõl
szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § i) pontja szerinti sürgõs
szükség áll fenn, és ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegeké. Az adott ellátás tekintetében a sürgõs szükség megállapításának és az ellátás sürgõssége megítélésének részletes orvos-szakmai szempontrendszerét a várólista protokoll tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a beavatkozást végzõ szakorvos haladéktalanul intézkedik arról,
hogy amennyiben a beteg a várólistán nem szerepel, arra
– a külön jogszabály szerinti rendelkezések értelemszerû
alkalmazásával – szakmai indokoltság okán felkerüljön. A
szakmai indokból történõ felkerülés tényét a várólistán jelezni kell. Az ellátás – ebben az esetben – csak a várólistára történõ felvétellel összefüggõ intézkedés megtörténtével egy idõben kezdhetõ meg.
(3) Az Ebtv. 20. § (2) bekezdésének alkalmazása során,
a várólista-sorrendnek az ellátás várható eredménye alapján történõ eltérése akkor lehetséges, ha a várólistára felvett beteg esetében
a) egyéb ellátás szükségességének felmerülte, vagy
b) idõleges állapotváltozás
miatt az ellátás várólista-sorrend szerinti nyújtásának
eredményessége várhatóan lényegesen eltérne a sorrendtõl
való eltérés esetében elérhetõ eredményességtõl, és mind-
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ez nem jár a várólista-sorrend megváltoztatásával érintett
további betegek számára a várható eredményesség számottevõ csökkenésével. Az adott ellátásra vonatkozóan a
várható eredmény megítélésének részletes orvos-szakmai
szabályait a várólista protokoll tartalmazza.

3. §
(1) A várólista alapján nyújtható ellátások körében
a) az ellátás javallatait és ellenjavallatait,
b) a várólistára való fel- és az arról való lekerülés
egészségi állapotbeli feltételeit
az adott ellátásra vonatkozó várólista protokoll tartalmazza.
(2) A várólista protokollt úgy kell kidolgozni, hogy
abból egyértelmûen megállapítható legyen az adott beteg
a) ellátásra való jogosultsága, valamint
b) a várólistára való felkerülés idõpontjától eltérõ ellátási sorrend indokoltsága.
(3) A várólista protokoll az ellátás lehetõségét, illetve
sorrendjét illetõen csak olyan feltételeket tartalmazhat,
amelyek bizonyítottan összefüggnek az ellátás várható
eredményével, illetve az érintett betegek beavatkozás nélkül várható állapotváltozásával.

4. §
A várólista-sorrendtõl eltérõen nyújtott ellátásra berendelt beteg kiválasztásának okát – beleértve a beteg általános állapotát és a várólista protokollban foglalt feltételek
fennállását – a kezelõorvos dokumentálni köteles. Transzplantáció esetén a dokumentációt a beavatkozást követõ
3 napon belül meg kell küldeni a külön jogszabály szerint
illetékes Transzplantációs Bizottságnak.

5. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet szerinti várólista protokollok hiányában a meglévõ szakmai protokollok, illetve helyi eljárásrendek alkalmazandók.

Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter
46/2006. (XII. 27.) EüM
rendelete
a várólista adatainak honlapon történõ közzétételére
vonatkozó szabályairól
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének g) pontja
alapján a következõket rendelem el:
1. §
(1) A külön jogszabály szerinti várólistán szereplõ adatok közül az Országos Vérellátó Szolgálat Központja
(a továbbiakban: OVSZK), illetve az egészségügyi szolgáltató honlapján – a külön jogszabályban meghatározottak szerint közzétett – egyedi azonosítón, valamint az ellátás igénybevételének várható idõpontján és helyén túl közzé kell tenni a várólistán elfoglalt aktuális helyet, és a várólistára történõ felkerülés idõpontját is. A várólistán szereplõ betegek külön jogszabály szerinti személyazonosító
adatai nem nyilvánosak.
(2) A várólista közzététele – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – történhet a mellékletben meghatározott statikus
html oldalon, továbbá várólista-kezelõ számítógépes programmal, valamint intézményi integrált informatikai rendszer várólista-kezelõ moduljának felhasználásával.
(3) A külön jogszabály szerinti központi várólistát az
OVSZK várólista-kezelõ számítógépes program felhasználásával teszi közzé.
(4) A várólista személyes adatokat is tartalmazó változata nem helyezhetõ el olyan számítógépre, amely nincs
ellátva operációs rendszer szintû jelszavas védelemmel,
tûzfalas védelem nélkül az internetre csatlakozik, továbbá
amelyen a várólista kezeléséhez tartozó állományok a várólista kezelésére fel nem jogosított személyek számára is
hozzáférhetõek. A várólistát kezelõ számítógép minden
felhasználójának személyesen azonosítottnak kell lennie.
(5) A várólista kezelésére vonatkozó, az egészségügyi
szolgáltató sajátosságainak megfelelõ szabályokat – a
mellékletben meghatározottak figyelembevételével – az
egészségügyi szolgáltató adatvédelmi szabályzata tartalmazza.
(6) A külön jogszabály szerinti intézményi várólista az
egészségügyi szolgáltató által szerkesztett és a szolgáltató
nyitó honlapjáról elérhetõ felületen is közzétehetõ.
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2. §

A kezelõorvos a várólistán szereplõ beteget – kérésére –
legkésõbb 5 napon belül tájékoztatni köteles a várólistának a honlapon közzétett, az adott betegre vonatkozó tartalmáról.

3. §
Az OVSZK a külön jogszabály szerinti transzplantációs
várólistához kapcsolódó allokációs szempontokat tartalmazó szoftver leírását közérthetõ módon honlapján közzéteszi.
4. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal,
hogy az egészségügyi intézmény adatvédelmi szabályzatát
e rendelet hatálybalépésétõl számított 30 napon belül kell
a várólista kezelésére vonatkozó szabályokkal kiegészíteni.
(2) Az OVSZK a 3. §-ban foglalt közzétételi kötelezettségének e rendelet hatálybalépésétõl számított 60 napon
belül tesz eleget.
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet
a 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez
A várólista honlapon történõ közzétételi módjai
A várólisták közzétételi módjai:
a) statikus html oldalon,
b) várólista-kezelõ számítógépes programmal,
c) intézményi integrált informatikai rendszer várólistakezelõ modulja révén.
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a felkerülés dátuma szerint, szükség szerint keresési funkciókat biztosít és naplózza a módosításokat. Kimenete
lehet:
ba) webes közzétételre alkalmas html oldal,
bb) kizárólag a publikus adatokat tartalmazó, a web
szerver számára elérhetõ második adatbázis, amelynek tartalmát a web szerveren futó alkalmazás jeleníti meg,
bc) olyan XML formátumú állomány, amely távoli web
szerver számára feldolgozható és automatikusan eljuttatható.
c) Intézményi integrált informatikai rendszer várólistakezelõ modulja
Integrált beteginformációs rendszer fejlesztõi kifejleszthetnek várólista-kezelõ modult. A modulnak meg kell
felelnie az e rendeletben elõírt biztonsági követelményeknek.

Az egészségügyi miniszter
47/2006. (XII. 27.) EüM
rendelete
az egyes fõbb betegségcsoportok finanszírozási
eljárásrendjének kidolgozása, szerkesztése
és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes
szabályairól
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában megállapított feladatkörben a következõket rendelem el:

a) Statikus html oldal
A statikus html oldalon történõ közzététel esetén az
ajánlott eljárás a várólista adatainak „kézi” vezetése egy
táblázatkezelõ program (Microsoft Excel vagy ezzel analóg megoldás) segítségével. A táblázatkezelõ egyik munkalapján a várólista összes adatát vezetjük, egy másik
munkalapra automatikusan kerülnek át a várólista publikus adatai. Ennek a második oldalnak a tartalmát html formátumra kell konvertálni, amely a web szerveren közvetlenül elhelyezhetõ.
b) Várólista-kezelõ számítógépes program
A várólista-kezelõ számítógépes program adatbázisban
kezeli a felvett adatokat, automatikusan sorrendezi a listát

1. §
E rendelet célja, hogy meghatározza a finanszírozási eljárásrend készítésének folyamatát, a résztvevõk feladatkörét, illetve a közzététel követelményeit.

2. §
A finanszírozási eljárásrendnek tartalmaznia kell:
a) a közfinanszírozás terhére nyújtható egészségügyi
ellátás leírását, illetve a szükséges eljárás (technológia)
megnevezését,
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b) az adott ellátáshoz szükséges, beavatkozás, gyógyszer (hatóanyag), a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszer, továbbá a gyógyászati segédeszköz megnevezését, mennyiségét,
c) az ellátás igénybevételének rendjét a külön jogszabály szerinti progresszivitási szintekre, illetve ellátási formákra tekintettel.

3. §
(1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: biztosító) fõigazgatója a tárgyévet megelõzõ évben megjelent, a külön jogszabály szerint elkészített szakmai protokollok közül kiválasztja, hogy az adott évben
mely protokollokhoz szükséges finanszírozási eljárásrend
megalkotása és errõl javaslatot készít. A javaslatot
– amennyiben az egészségügyi miniszter (a továbbiakban:
miniszter) más határidõt nem állapít meg, illetve figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra – minden év február
28-ig kell elkészíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiválasztás kritériumai a következõk:
a) a szakmai protokollban meghatározott betegségcsoport elõfordulása gyakori, és az ehhez kapcsolódó ellátás
nagy költséggel jár, vagy
b) a betegségcsoport ellátásának finanszírozási költségei és az ellátás valós költségei között jelentõs az eltérés,
vagy
c) az adott betegségcsoporthoz kapcsolódó ellátás közfinanszírozott prevenciós tevékenységként a népegészségügyi programban szerepel,
d) az eljárásrend bevezetésével az ellátás költséghatékonysága javítható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti javaslatot a biztosító fõigazgatója véleményezés céljából 30 napra megküldi az
országos tisztifõorvosnak, a Kollégiumi Elnökök Testülete elnökének, az érintett országos intézet vezetõjének és a
szakmai kamara elnökének.
(4) A biztosító fõigazgatója – tekintettel a (3) bekezdés
szerinti személyek véleményére is – elkészíti az egységes
javaslatot és azt a vélemények, javaslatok beérkezését követõ 15 napon belül megküldi a miniszternek.
(5) A miniszter az egységes javaslat beérkezését követõ
30 napon belül dönt annak elfogadásáról vagy módosításáról. A miniszter döntését megküldi a biztosító fõigazgatójának, aki azt a biztosító honlapján közzéteszi.
(6) A biztosító fõigazgatója – különösen fontos ellátási
érdekbõl – az (1) bekezdésben meghatározott határidõtõl
eltérõ idõpontban is kezdeményezheti javaslat készítését.
Ez esetben az (1)–(5) bekezdésben megfogalmazott rendelkezéseket értelemszerûen alkalmazni kell.
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(1) A finanszírozási eljárásrend elkészítésére a biztosító
fõigazgatója munkacsoportot hoz létre. A munkacsoportot
a biztosító fõigazgatója által kijelölt személy vezeti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkacsoport tagjai a miniszter által delegált 3 személy, a biztosító fõigazgatója által delegált 3 személy, továbbá a finanszírozási eljárásrend
témája szerint érintett szakmai kollégium(ok) elnöke által
kijelölt egy-egy személy.
(3) A biztosító fõigazgatója – szükség szerint – a téma
szerint érintett szakma, továbbá az egészségügyi kontrolling területérõl szakértõket kérhet fel.

5. §
(1) A finanszírozási eljárásrend készítésének fõbb elemeit e rendelet melléklete tartalmazza. A finanszírozási eljárásrend készítésének algoritmusát a biztosító honlapján
közzéteszi.
(2) A munkacsoport a 3. § (5) bekezdésében meghatározott miniszteri döntéstõl számított 180 napon belül készíti
el a finanszírozási eljárásrend tervezetét (a továbbiakban:
tervezet). A miniszter a tervezet elkészítésére 180 naptól
eltérõ határidõt is megállapíthat.

6. §
(1) A tervezetet a biztosító fõigazgatója véleményezés
céljából 30 napra megküldi az országos tisztifõorvosnak, a
Kollégiumi Elnökök Testülete elnökének, az érintett országos intézet vezetõjének, továbbá a szakmai kamara elnökének és a pénzügyminiszternek. A tervezetet a biztosító – véleményezés céljából – a honlapján is közzéteszi.
(2) A beérkezett véleményeket a munkacsoport az
(1) bekezdésben meghatározott határidõ lejártát követõ
30 napon belül összegzi és elkészíti a végleges finanszírozási eljárásrendet.
(3) A végleges finanszírozási eljárásrendet a biztosító
fõigazgatója jóváhagyja és azt az Egészségbiztosítási Közlönyben, valamint a biztosító honlapján is közzéteszi.

7. §
(1) A finanszírozási eljárásrendeket 3 évente felül kell
vizsgálni.
(2) A biztosító fõigazgatója, illetve a miniszter soron kívül kezdeményezheti a finanszírozási eljárásrend felülvizsgálatát, ha a 2. §-ban foglaltak tekintetében finanszírozási szempontból jelentõs változás történik, vagy a finanszírozási eljárásrend alapjául szolgáló szakmai protokoll
tartalmában alapvetõen módosul.
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(3) A felülvizsgálatra a 4–6. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a munkacsoport a tervezetet a kezdeményezéstõl számított 90 napon belül készíti el,
amennyiben a miniszter más határidõt nem állapít meg.

A gazdasági és közlekedési miniszter
92/2006. (XII. 27.) GKM
rendelete

8. §

a polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló
3/2004. (I. 13.) GKM rendelet módosításáról

(1) A miniszter – az általa meghatározott témában – felkérheti a biztosító fõigazgatóját finanszírozási eljárásrend
készítésére, amennyiben annak elkészítéséhez különösen
fontos ellátási érdek fûzõdik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 3. §-ban meghatározott rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a
(6) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
30. §-ának (3) bekezdésében, 53. §-ának (6) bekezdésében
és 74. §-ának l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:
1. §

9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet
a 47/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez
A finanszírozási eljárásrend készítésének fõbb elemei
1. A finanszírozási eljárásrend címének, valamint
OENO, illetve BNO, továbbá HBCS kódjának megjelenítése.
2. Az adott szakmai protokollra történõ hivatkozás
megjelenítése.
3. A szakmai protokollban szereplõ OENO, BNO és
HBCS kódok érvényességének ellenõrzése az erre vonatkozó OEP adatbázis alapján.
4. Az OENO, BNO és HBCS kódok felhasználásával a
teljesítménymutatók legyûjtése és elemzése az egészségügyi szolgáltatók által – külön jogszabály alapján – lejelentett teljesítményükre vonatkozó adatbázisból.
5. Az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet szükség
szerinti közremûködése az egészségügyi technológiai értékelés elvégzésében.
6. A szakmai protokoll alapján a betegellátáshoz szükséges tevékenységek algoritmusának felállítása.
7. A 6. pont szerinti algoritmus alapján a finanszírozási
eljárásrend elkészítése.

A polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM rendelet 3. számú mellékletének 2.2.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.2.7. Munkahelyi gyakorlati oktatói kiterjesztés
(OJTI)
2.2.7.1. Repülõtéri irányítás látással, repülõtéri irányítás mûszeres jogosításhoz:
a) Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély legalább hároméves – a kiterjesztési kérelemnek megfelelõ –
jogosítással, valamint
b) a c) pontban foglalt kivétellel, a kérelmet közvetlenül megelõzõen legalább hat hónapos szakszolgálat ellátása azon repülõtéren, amelyre a kiterjesztést kérelmezi.
c) Olyan repülõtéren, repülõtéri körzetben, ahol az elmúlt három év átlagában végrehajtott, illetve ennek hiányában a tervezett gazdasági célú légiközlekedést végzõ
légijármû mozgás – függetlenül a maximális felszállótömegtõl és a légijármû üléseinek számától – kevesebb,
mint évi 10 000, a b) pontban szereplõ szakszolgálat ellátására elõírt idõtartam legalább három hónap.
d) Szakismeret: oktatási és vizsgáztatási módszertan.
2.2.7.2. Bevezetõ irányítás eljárás, bevezetõ irányítás
légtérellenõrzõ berendezéssel, körzeti irányítás eljárás és
körzeti irányítás légtérellenõrzõ berendezéssel jogosításhoz:
a) Légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély legalább négyéves – a kiterjesztési kérelemnek megfelelõ –
jogosítással.
b) Szakismeret: oktatási és vizsgáztatási módszertan.”
2. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

13978

MAGYAR KÖZLÖNY

A gazdasági és közlekedési miniszter
93/2006. (XII. 27.) GKM
rendelete
a hajózási képesítésekrõl szóló
15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról
A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
(a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (2) bekezdésének s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Vkt.
26. §-ának (1) bekezdésére is – az oktatási és kulturális
miniszterrel egyetértésben – a gazdasági és közlekedési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.)
KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ
t)–v) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„t) Ügynökség: az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendeletében
meghatározott szervezet;
u) EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más
állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az
Európai Közösség és tagállamai, valamint Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam
között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez;
v) harmadik állam: az u) pontban meghatározott államtól eltérõ állam.”

2. §
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bály vagy viszonosság, illetve az e rendeletben foglalt rendelkezések alapján történik.”
(2) Az R. 9. §-ának (16) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és e § a következõ (17) bekezdéssel egészül ki:
„(16) EGT államban, illetve harmadik államban szerzett
tengerész képesítések elismerésérõl és honosításáról, valamint a magyar hatóság által kiállított képesítõ okmányok
valódiságáról harmadik állam, illetve EGT állam hatóságát, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetet, illetve az
Európai Bizottságot a hajózási hatóság közremûködésével
a minisztérium tájékoztatja.
(17) Az Ügynökség által, a képzési és képesítési rendelkezések megfelelõ érvényesítésének ellenõrzése céljából
legalább ötévi rendszerességgel végrehajtott ellenõrzés
elõsegítése érdekében a minisztérium és a hajózási hatóság
mûködnek közre.”

4. §
Az R. 14. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való
megfelelést szolgálja:]
„e) a tengerészek képzésének minimumszintjérõl szóló
2001/25/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/45/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv, 2. cikk i) pont; 3. cikk (1) bekezdés; 4. cikk 2. pont és
az 5. cikk (1) bekezdés.”

5. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

6. §

Az R. 9. §-ának alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„Külföldön, azaz harmadik államban, illetve EGT
államban szerzett képesítés elismerése”

3. §
(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) EGT államban, illetve harmadik államban szerzett
képesítés elismerése nemzetközi szerzõdés, külön jogsza-

Ez a rendelet a tengerészek képzésének minimumszintjérõl szóló 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló,
2005. szeptember 7-i 2005/45/EK európai parlamenti és a
tanácsi irányelv 2. cikk i) pontjának, 3. cikk (1) bekezdésének, 4. cikk 2. pontjának és az 5. cikk (1) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
94/2006. (XII. 27.) GKM
rendelete
a Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zártkörûen
mûködõ Részvénytársaság közremûködõ
szervezetként való kijelölésével kapcsolatban
szükséges egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9)–(10) bekezdésében és a 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes
elõirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló 80/2004.
(V. 18.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következõ l) ponttal egészül ki:
[A rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetéhez tartozó]
„l) Tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozások támogatása elõirányzatra”
[terjed ki.]
(2) Az R1. 3. §-ának (6) bekezdésében az „Az MVf
Kht.” szövegrészek helyébe az „A VTK Zrt.” szöveg lép.
(3) Az R1. 5. §-ának (6) bekezdésében az „Az MVf
Kht.” szövegrész helyébe az „A VTK Zrt.” szöveg lép.
(4) Az R1. a következõ 6. §-sal egészül ki:
„6. § A VTK Zrt. a Tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozások támogatása elõirányzat terhére megkötött támogatási és egyéb szerzõdésekkel kapcsolatosan ellátja a
pénzügyi és számviteli feladatokat, ezen belül elvégzi a
kötelezettségvállalások és bevételi elõírások nyilvántartásával, átutalások bonyolításával, bevételek beszedésével,
támogatási és egyéb szerzõdések nyilvántartásával, pénzügyi lezárásával, támogatottak szerzõdésszegésével, a
követelések kezelésével összefüggõ, valamint az érvényesítési, utalványozási, utalványozás ellenjegyzési feladatokat, továbbá ellátja a beszámolókészítési, adat- és információszolgáltatási, adatkezelési és irattározási feladatokat a
saját nyilvántartások és a többi közremûködõ szervezet
által szolgáltatott adatok alapján. A pályázatkezelés keretében a fentieken túl ellátja a támogatási döntések elõkészítésével, a támogatási szerzõdések megkötésével,
módosításával, valamint a támogatási szerzõdések teljesítésének ellenõrzésével – beleértve a folyamatba épített
elõzetes és közbensõ, valamint utólagos ellenõrzést – és a
teljesítésigazolással kapcsolatos feladatokat.”
(5) Az R1. 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„7/A. § A VTK Zrt. a magyar találmányok bejelentését
támogató rendszerben ellátja a a támogatási szerzõdések
megkötésével, módosításával kapcsolatos teendõket, a
magyar találmányok külföldi bejelentése célelõirányzat
maradványának terhére történt kötelezettségvállalások
nyilvántartását, kezeli a követelésállományt, ellenõrzi és
igazolja a pénzügyi teljesítést, kezdeményezi a kezelõnél a
kifizetéseket, eleget tesz beszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettségének.”

2. §
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló 19/2004.
(II. 27.) GKM rendelet 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(7) Az egyes részfeladatok ellátására a Minisztérium a
közremûködõ szervezettel szerzõdést köt. Amennyiben a
közremûködõ szervezet részére a támogatandó célok és az
egyes részfeladatok végrehajtására a Minisztérium támogatási keretet különít el (a továbbiakban: keretszerzõdéses
támogatási forma), akkor a támogatási keret felhasználásáról, a támogatás folyósításának feltételeirõl, a támogatási
kerettel való elszámolás módjáról, a támogatási keret felhasználásának ellenérzésérõl, a nem szerzõdésszerû teljesítés esetén alkalmazandó jogkövetkezményekrõl, a közremûködõ szervezetnél a részfeladatok végrehajtásával
kapcsolatosan felmerülõ elismerhetõ költségek körérõl,
ezek éves legnagyobb mértékérõl, megtérítésének módjáról – az Ámr. és e rendelet elõírásaival összhangban –
külön támogatási keretszerzõdésben kell rendelkezni.”

3. §
(1) Az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének
és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése célelõirányzatból történõ támogatásáról szóló 9/2003.
(II. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) a pályázatról pályázati felhívást tesz közzé a minisztérium hivatalos lapjában, a
Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapjában, a minisztérium honlapján (www.gkm.gov.hu), valamint a Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zrt. (a továbbiakban: VTK
Zrt.) honlapján.”
(2) Az R2. 9. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A célelõirányzat mûködtetésérõl a minisztérium
gondoskodik, ennek keretében külön jogszabályban meghatározott pályázatkezelési feladatok elvégzésével megbízza a VTK Zrt.-t, mint közremûködõ szervezetet.
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(3) A pályázatok szakmai, gazdasági véleményeztetésével, megalapozottságának vizsgálatával a VTK Zrt. szakértõket bízhat meg.”

4. §
(1) Az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4/A. §-a (7) bekezdésének „98/C
74/06” szövegrésze helyébe a „2006/C 54/08” szöveg lép.
(2) Az R3. 5. §-ának (5) bekezdésében az „az IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht.-t” szövegrész helyébe az „a Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zrt.-t” szöveg lép.
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7. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) az R1. 3. §-ának (1) bekezdésében az „a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Társaság (a továbbiakban: MVf Kht.)” és az R1. 5. §-ának (1) bekezdésében az
„az MVf Kht.” szövegrész, valamint
b) az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének
és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése célelõirányzatból történõ támogatásáról szóló 9/2003.
(II. 28.) GKM rendelet módosításáról szóló 13/2005.
(III. 11.) GKM rendelet.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

5. §
(1) A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet
(a továbbiakban: R4.) 5/A. §-a (3) bekezdésének „98/C
74/06” szövegrésze helyébe a „2006/C 54/08” szöveg lép.
(2) Az R4. 18. §-a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint 19. §-a (2) bekezdésének l) pontjában az „a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Kht.” szövegrészek helyébe az
„a Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zrt.” szöveg lép.

6. §
(1) Azon feladatokhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében, amelyeket a jelen rendelet hatálybalépését megelõzõen hatályos R1., R2., R3. és R4., valamint az R1., R2., R3. és R4. alapján kötött megállapodás a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (a továbbiakban: MVF
Kht.), valamint az IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht. (a továbbiakban:
IT Kht.) feladatkörébe utalt, a Vállalkozói Támogatásközvetítõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: VTK Zrt.) az MVF Kht., valamint az IT Kht. jogutódja.
(2) A jelen rendelet hatálybalépését megelõzõen hatályos R1., R2., R3. és R4. alapján az MVF Kht. és az IT Kht.
részérõl egyes támogatási konstrukciók kedvezményezettjeivel kötött támogatási szerzõdésekben az MVF Kht. és
IT Kht. helyébe jogutódként a VTK Zrt. lép.
(3) A jogutódlással érintett támogatásközvetítési feladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a VTK
Zrt. jogutódlással érintett támogatáskezelési tevékenysége
megkezdésének feltételeit az MVF Kht. és az IT Kht. haladéktalanul biztosítani köteles.

A gazdasági és közlekedési miniszter
95/2006. (XII. 27.) GKM
rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek
a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával
kapcsolatos módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdése b) pontjának 1., 3., 5., 11., 12., 14., 16., 18.,
19., 20. és 21. alpontjában,
a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában,
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében,
a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
15. §-ának (1) bekezdésében, 30. §-ának (3) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében, 49. §-ának (1) bekezdésében, 52. §-ának (4) bekezdésében, 53. §-ának (6) bekezdésében, 63. §-ában és 74. §-ának j), l), n) és o) pontjában,
a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény
42. §-ának (3) bekezdésében,
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
68. §-ának (4) bekezdésében,
az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének b),
e), i) pontjában és (4) bekezdésében,
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény
53. §-ának c) pontjában,
a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
88. §-a (2) bekezdésének a), b), c), e), h), i), j), k), l), p), o),
s), w) és x) pontjában,
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a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény és az egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzõkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl szóló 2003. évi LXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 207. §-ának (3) bekezdésében,
az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi
XLVII. törvény 31. §-ának (8) bekezdésében,
a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 2., 8., 9., 10., 12., 19. és
20. pontjában,
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1979. évi
19. törvényerejû rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében,
a Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetésérõl szóló 1986. évi 2. törvényerejû rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a) pontjában,
a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ
és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. rendelet 11. §-ában,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló
297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § és 19. § tekintetében az egészségügyi miniszterrel,
a 24. § és 48. § tekintetében a honvédelmi miniszterrel,
a 14. §, 15. §, 19. §, 42. §, 49. § és 69. § tekintetében az
igazságügyi és rendészeti miniszterrel,
a 18. §, 19. § és 23. § tekintetében a környezetvédelmi és
vízügyi miniszterrel,
a 14. §, 18. § és 31. § tekintetében az oktatási és kulturális miniszterrel,
a 15. §, 22. §, 43. §, 50. §, 51. §, 67. § és 70. § tekintetében az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel,
a 15. §, 59. § és 69. § tekintetében a pénzügyminiszterrel,
a 14. § és 69. § tekintetében a szociális és munkaügyi
miniszterrel egyetértésben,
a következõket rendelem el:
1. §
A hajózási mûszaki felügyeleti tevékenységre vonatkozó rendelkezéseknek, valamint a tengeri és a belvízi hajók
mûszaki felügyeleti elõírásainak kiadásáról szóló 5/1977.
(XII. 3.) KPM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében a
„Közlekedési Fõfelügyeletet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát” szöveg lép.
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2. §

A belvízi hajók köbözésérõl szóló 10/1979. (V. 29.)
KPM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében a „Központi
Közlekedési Felügyelet (KKF)” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg lép.

3. §
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM rendelet
a) 1. melléklete harmadik alcímében és kilencedik alcímében a „megyei, fõvárosi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága” szöveg,
b) 1. melléklete tizedik alcímében, 1. mellékletében az
‘A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” melléklete’ „B”
melléklete 8. részének 8.2 fejezetében az ‘A bizonyítvány
mintája‘ cím alatti minta ‘2’ jelû oszlopának ötödik és kilencedik sorában, továbbá 2. melléklete (4) bekezdésének
második és harmadik mondatában, valamint (7) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala”
szöveg
lép.

4. §
Az építõgépkezelõ munkakörök képesítéshez kötésérõl
és az építõgépkezelõk képzésérõl szóló 6/1980. (I. 25.)
ÉVM–KPM együttes rendelet
a) 4. §-ának (2) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) 6. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Közlekedési Fõfelügyelete” szövegrész, valamint
8. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet (KFF)” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 6. §-ának (2) bekezdésében az „a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Közlekedési Fõfelügyeletével” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatalával” szöveg
lép.
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5. §

A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló
szabályzatról rendelkezõ 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet
a) 1. melléklete 1. része 1.8.5.2 pontjának a) és b) alpontjában a „Központi Közlekedési Felügyeletnek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szöveg,
b) 1. melléklete 8. része 8.6.1 pontjában foglalt ‘Jóváhagyási bizonyítvány minták’ címoldalain a „Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,
c) 1. melléklete 8. része 8.6.1 pontjában foglalt ‘Jóváhagyási bizonyítvány minták’ címoldalain a „Zentralinspektorat Für Verkehr” szövegrész helyébe a „Mittelungarische Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für
Verkehrswesen” szöveg,
d) 2. melléklete a „Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium” alcímének második gondolatjeles bekezdésben a „Központi Közlekedési Felügyelet (KKF)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

6. §
A tengeri hajók köbözésérõl szóló 1/1984. (I. 17.) KM
rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet (KKF)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg lép.

7. §
A vasúti jármûvekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt
szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezésérõl, idõszakos vizsgálatáról és ellenõrzésérõl 11/1984.
(VI. 27.) KM rendelet
a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet (KKF)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) 3. §-ának (3) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyeletnél (KKF)” szövegrész helyébe az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál”
szöveg,
c) 6. §-ában az „a Központi Közlekedési Felügyelet
(KKF)” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.
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Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
a) 1. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a „Központi
Közlekedési Felügyelet (KKF)” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) 1. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a „megyei, fõvárosi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága”
szöveg
lép.

9. §
(1) A közlekedési építmények építésfelügyeletérõl
szóló 2/1987. (II. 9.) KM rendelet 1. §-ának a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A közlekedési építmények tekintetében]
„a) építésfelügyeleti szervek: a Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai,
az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
valamint az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága,”
(2) A közlekedési építmények építésfelügyeletérõl
szóló 2/1987. (II. 9.) KM rendelet
a) 2. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az „a
KFF” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) 2. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„a Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe
az „az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,
c) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „a KKF-et”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságát” szöveg,
d) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „a Légügyi
Igazgatóságot” szövegrész helyébe az „az NKH Polgári
Légiközlekedési Igazgatóságát” szöveg,
e) 5. §-ának (2) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelethez” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatalához” szöveg
lép.

10. §
A sikló, a függõpálya, a sífelvonó és a mozgólépcsõ
(mozgójárda) kezelõjének képzésérõl és vizsgáztatásáról
szóló 9/1987. (IX. 15.) KM rendelet
a) 2. §-ának (2) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
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b) 2. §-ának (4) bekezdésében az „a KKF” szövegrész
helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,
c) 4. §-ának (2) bekezdésében az „A KKF” szövegrész
helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,
d) 4. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdésében, 15. §-ának (2) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
e) 6. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet vezetõje” szövegrész helyébe az „az NKH elnöke”
szöveg,
f) 10. §-ában, 11. §-ának felvezetõ szövegében, 12. §-a
(1) bekezdésének felvezetõ szövegében az „A Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,
g) 13. §-ában az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH” szöveg
lép.

11. §
A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együttes rendelet
a) 3. §-ának (4) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyeletet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát” szöveg,
b) 3. §-ának (5) bekezdésében az „a megyei, fõvárosi
közlekedési felügyeletet” szövegrész helyébe az „az NKH
illetékes regionális igazgatóságát” szöveg,
c) 4. §-ának (1) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész,
22. §-ának (1) bekezdésében az „a KKF” szövegrész,
1. melléklete 7. pontjának b) alpontja elsõ gondolatjeles
bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet
(KKF)” szövegész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
d) 4. §-ának (2) bekezdésében és 22. §-ának (1) bekezdésében az „a megyei, fõvárosi közlekedési felügyelet”
szövegrész, valamint 1. melléklete 7. pontjának a) alpontja
elsõ gondolatjeles bekezdése elsõ és második sorában az
„az illetékes megyei közlekedési felügyelet” szövegrész
helyébe az „az NKH illetékes regionális igazgatósága”
szöveg,
e) 1. melléklete 7. pontjának a) alpontja elsõ gondolatjeles bekezdésének negyedik sorában és második gondolatjeles bekezdésének harmadik sorában az „a Fõvárosi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
f) 1. melléklete 7. pontjának c) alpontja elsõ gondolatjeles bekezdésében az „a Légügyi Igazgatóság” szöveg-
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rész helyébe az „az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,
g) 1. melléklete 7. pontjának a) alpontja második gondolatjeles bekezdése elsõ, második és negyedik sorában,
valamint 1. melléklete 7. pontjának b) alpontja második
gondolatjeles bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész, továbbá 1. melléklete 7. pontjának c) alpontja második gondolatjeles bekezdésében az „a KHVM
Légügyi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe „az NKH
Központi Hivatala” szöveg,
h) 2. mellékletének elsõ mondatában „a Központi Közlekedési Felügyeletet (KKF)” szövegész helyébe az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát”
szöveg
lép.

12. §
(1) A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a) 2. §-a (3) bekezdésének h) pontjában a „Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) 2. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, 4. §-ának
(8) bekezdésében, 9. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdésének második és harmadik mondatában, (7) bekezdésének
harmadik mondatában, 10. §-ának (3) bekezdésében,
(8) bekezdésében és (12) bekezdésében, 12. §-a (11) bekezdésének elsõ és második mondatában, 12/A. §-a (1) bekezdésének második mondatában, 12/B. §-a (3) bekezdésében, (4) bekezdésének c) és f) pontjában, (6) bekezdésének elsõ és második mondatában, 13. §-a (2) bekezdésének
c) pontjában, 13/A. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában, 16. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdésében, (7) bekezdésének második mondatában és (8) bekezdésében,
17. §-ának (3) bekezdésében, 19. §-a (1) bekezdésének
második mondatában, 19/A. §-ának (6) bekezdésében,
26. §-ának (2) bekezdésében, 29. §-ának (2) bekezdésében, 5. melléklete I. fejezete 2.1.1. pontjának felvezetõ
szövegében, 2.4.1. pontjának felvezetõ szövegében,
3.2.3. pontjának c) alpontjában, 3.3.3. pontjában, 5. melléklete II. fejezete 3.2. pontjának második mondatában,
6. melléklete 1.3.3. pontjának második mondatában,
2.1.4. pontjában, 2.2. pontjának c) alpontjában, 2.3. pontjának címében, 2.3.5. pontjában, 2.3.6. pontjának második
mondatában, 3.1.3. pontjának b) alpontjában, 3.2.3. pontjában, 3.2.4. pontjában, 7. melléklete 1.3. pontjában,
1.4. pontjában, 2.2. pontjában, 2.3. pontjában, 2.4. pontjában, 5.1. pontjának felvezetõ szövegében, 6.1. pontjának
harmadik mondatában, 6.2. pontjának c), ca) és cc) alpontjában, 7.2. pontjában, 7.3. pontjában, 7.4. pontjában,
7.5. pontjában, 9.1. pontjában, 9.6. pontjának b) és c) alpontjában, 9.9. pontjában, 8. melléklete 1.1. pontjában,
1.2. pontjának felvezetõ szövegében, 1.3. pontjában,
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1.5. pontjában, 1.8. pontjának második mondatában,
1.9. pontjában, 1.12. pontjának felvezetõ szövegében,
2.2.1. pontjában, 2.2.3. pontjában és 3. pontjában foglalt
‘Kijelölés’ minta szövegében az „a területi közlekedési
felügyelet” szövegrész, 29. §-a (1) bekezdésének elsõ
mondatában, 1. melléklete II. fejezetének 2. pontjában és
8. melléklete 1.13. pontjában az „a területi Közlekedési
Felügyelet” szövegrész, 7. melléklete 8.5. pontjának második mondatában az „a közlekedési felügyelet” szövegrész, 19. §-a (3) bekezdésének második mondatában és
10. melléklete II. Fejezetének 1.3. pontjában az „a területi
közlekedési hatóság” szövegrész, valamint 5. melléklete
III. fejezetének 1.4. pontjában az „a fõvárosi, megyei közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
c) 4/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában az „engedélyezõ területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe
az „NKH engedélyezõ regionális igazgatósága” szöveg,
d) 12. §-ának (1) bekezdésében, 13/A. §-a (1) bekezdésének második mondatában, 24. §-a (1) bekezdésének elsõ
mondatában, 26. §-ának (1) bekezdésében, 5. melléklete
I. fejezete 2.5. pontjának második mondatában,
3.1.1. pontjában és 3.1.2. pontjában, 6. melléklete
2.1.3. pontjában, 2.3.2. pontjában, 2.3.6. pontjának elsõ
mondatában, 7. melléklete 6.1. pontjának elsõ és második
mondatában, 6.3. pontjában, 7.1. pontjának felvezetõ szövegében, 9.5. pontjában, 9.9. pontjában, 8. mellékletének
2.1.3. pontjában az „A területi közlekedési felügyelet”
szövegrész, valamint 29. §-a (3) bekezdésének elsõ mondatában az „A területi Közlekedési Felügyelet” szövegrész
helyébe az „Az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
e) 12/B. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében
az „A területi közlekedési felügyeletek” szövegrész helyébe az „Az NKH regionális igazgatóságai” szöveg,
f) 7. melléklete 2.4. pontjában az „A területi közlekedési felügyelettel” szövegrész helyébe az „Az NKH regionális igazgatóságával” szöveg,
g) 8. mellékletének 3. pontjában a ,,.........................
............. Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az
„NKH ................................... Regionális Igazgatósága”
szöveg,
h) 6. mellékletének 2.3.3. pontjában és 7. mellékletének 5.4. pontjában az „a területi közlekedési felügyelet vezetõje” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságának igazgatója” szöveg,
i) 6. melléklete 2.3.4. pontjának felvezetõ szövegében
az „A területi közlekedési felügyelet vezetõje” szövegrész
helyébe az „Az NKH regionális igazgatóságának igazgatója” szöveg,
j) 7. mellékletének 8.6. pontjában az „a területi közlekedési felügyelet vezetõjének” szövegrész helyébe az „az
NKH regionális igazgatósága igazgatójának” szöveg,
k) 10. §-ának (1) bekezdésében és (10) bekezdésében,
12. §-a (7) bekezdésében és (8) bekezdésének felvezetõ
szövegében, 16. §-a (7) bekezdésének elsõ mondatában és
(9) bekezdésének elsõ mondatában, 19. §-a (1) bekezdésé-
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nek elsõ mondatában, 29. §-a (1) bekezdésének harmadik
mondatában, 5. melléklete I. fejezete 3.1.3. pontjában,
3.2.6. pontjának a) alpontjában, 6. mellékletének
2.1.2. pontjában, 7. melléklete 1.1.2. pontjának g) alpontjában az „a területi közlekedési felügyeletnél” szövegrész,
továbbá 14. §-a (7) bekezdésének b) pontjában az „a közlekedési felügyeletnél” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságánál” szöveg,
l) 5. melléklete I. fejezete 3.1.4. pontjában a „területi
közlekedési felügyeletnél” szövegrész helyébe az „NKH
regionális igazgatóságánál” szöveg,
m) 17. §-ának (1) bekezdésében és 8. mellékletének
1.1.3. pontjában az „A területi közlekedési felügyeletnél”
szövegrész helyébe az „Az NKH regionális igazgatóságánál” szöveg,
n) 10. §-ának (2) bekezdésében és 17. §-ának (4) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyelettõl” szövegrész, valamint 7. melléklete 8.5. pontjának második
mondatában az „a közlekedési felügyelettõl” szövegrész
helyébe az „az NKH regionális igazgatóságától” szöveg,
o) 28. §-ának (1) bekezdésében és 8. mellékletének
2.1.1. pontjában az „a területi közlekedési felügyeletek”
szövegrész, C. Függeléke 15. Cikkének (1) bekezdésében
az „a területi Közlekedési Felügyeletek” szövegrész,
14. §-ának (1) bekezdésében az „a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyeletek” szövegrész, valamint 5. melléklete
I. fejezetének 2.4.6. pontjában az „a Közlekedési Felügyeletek” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságai” szöveg,
p) 6. melléklete 2.2. pontjának b) alpontjában,
3.2.5. pontjának utolsó sorában, 7. mellékletének
2.4. pontjában és 9.8. pontjában az „a területi közlekedési
felügyeletet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális
igazgatóságát” szöveg,
q) 5. melléklete I. fejezetének 3.2.4. pontjában a „területi közlekedési felügyeletet” szövegrész helyébe az
„NKH regionális igazgatóságát” szöveg,
r) 24. §-ának (6) bekezdésében az „A területi közlekedési felügyeletektõl” szövegrész helyébe az „Az NKH regionális igazgatóságaitól” szöveg,
s) 9. §-a (7) bekezdésének elsõ mondatában, 5. melléklete I. fejezete 2.5. pontjának elsõ mondatában és 6. melléklete 1.2. pontjának b) alpontjában az „a területi közlekedési felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságának” szöveg,
t) 22. §-ának (6) bekezdésében és 24. §-ának (7) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyeleteket” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságait” szöveg,
u) 5. melléklete IV. fejezetének 1.6.2. pontjában,
7. mellékletének 2.2. pontjában és 5.2. pontjában az „a területi közlekedési felügyelettel” szövegrész helyébe az „az
NKH regionális igazgatóságával” szöveg
lép.
(2) A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
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a) 4. §-ának (1) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész, valamint 14. §-ának (1) bekezdésében, 28. §-a (2) bekezdésének második mondatában, 1. melléklete II. fejezetének
3. pontjában, A. Függeléke 2. Cikkének k) pontjában,
B. Függeléke I. része 2. Cikke (7) bekezdésében és C. Függeléke 2. Cikke r) pontjának elsõ mondatában az „a Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész, továbbá 4. §-a
(7) bekezdésének második mondatában, (9) bekezdésében, (11) bekezdésében és (12) bekezdésében, 4/A. §-a
(2) bekezdésének a) és b) pontjában, 4/B. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdésének felvezetõ szövegében, (3) bekezdésének elsõ és második mondatában, (6) bekezdésében,
9/A. §-a (1) bekezdésében, (4) bekezdésének felvezetõ
szövegében és (5) bekezdésében, 10. §-a (4) bekezdésének
elsõ és második mondatában, 13/A. §-ának (5) bekezdésében, 16. §-a (9) bekezdésének második mondatában,
21. §-a (3) bekezdésének második mondatában, (5) bekezdésében, (6) bekezdésének második mondatában, 22. §-a
(1) bekezdésében, (2) bekezdésének elsõ és második mondatában, (3) bekezdésében, 23. §-ának (2) bekezdésében,
(3) bekezdésében, (7) bekezdésében és (10) bekezdésében,
24. §-a (1) bekezdésében, (3) bekezdésében, (4) bekezdésének második és harmadik mondatában, 1. melléklete
II. fejezetének 3. pontjában és 4. pontjában, B. Függeléke
I. része 2. Cikkének (11) bekezdésében, C. Függeléke
2. Cikke r) pontjának második mondatában, valamint
s) pontjának elsõ és második mondatában az „a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) 4. §-a (5) bekezdésének második mondatában és
(7) bekezdésének elsõ mondatában, 8. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-a (3) bekezdésének elsõ mondatában, (4) bekezdésében, (6) bekezdésének elsõ mondatában, (7) bekezdésének elsõ és második mondatában, 22. §-ának
(4) bekezdésében, 23. §-ának (4) bekezdésében és (11) bekezdésében, 24. §-a (4) bekezdésének elsõ mondatában és
(5) bekezdésében, 28. §-ának (1) bekezdésében, 29. §-a
(1) bekezdésének elsõ mondatában és (2) bekezdésében az
„A KKF” szövegrész helyébe az „Az NKH Középmagyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
c) 4. §-ának (3) bekezdésében az „a KKF-nek” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szöveg,
d) 16. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-ának (5) bekezdésében, 24. §-ának (6) bekezdésében az „a KKF-tõl” szövegrész helyébe az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától”
szöveg,
e) 22. §-ának (6) bekezdésében és 24. §-ának (7) bekezdésében az „a KKF-t” szövegrész, 28. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában az „a Központi Közlekedési Felügyeletet” szövegrész helyébe az „az NKH Középmagyarországi Regionális Igazgatóságát” szöveg,
f) 4/A. §-ának (4) bekezdésében és (5) bekezdésében,
4/B. §-a (1) bekezdésében és (5) bekezdésének b) pontjá-
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ban, 11. §-ának (5) bekezdésében, 12/B. §-a (4) bekezdésének e) pontjában, 14. §-ának (1) bekezdésében, 16. §-a
(9) bekezdésének harmadik mondatában, 19/A. §-ának
(11) bekezdésében, 21. §-a (6) bekezdésének második
mondatában, (7) bekezdésének második mondatában és
(8) bekezdésében, 22. §-ának (5) bekezdésében,
24. §-ának (6) bekezdésében, 28. §-a (1) bekezdésében és
(2) bekezdésének második mondatában, 1. melléklete
II. fejezetének 6. pontjában, 5. melléklete I. fejezete
1.1.3. pontjában, 1.1.4. pontjának második mondatában,
2.1.5. pontjában, 2.1.11. pontjában, 2.2.3. pontjának második bekezdésében, 2.2.19. pontjában, 3.2.1. pontjában és
3.2.3. pontjának c) alpontjában, 5. melléklete IV. fejezete
1.5. pontjának elsõ bekezdésében és 4.2.3. pontjának d) alpontjában, 6. melléklete 2.3.2. pontjának elsõ mondatában, 3.1.1. pontjának a) alpontjában, 3.1.3. pontjának
a) alpontjában, 3.2.1. pontjában, 3.3.2. pontjában és
3.4. pontjának felvezetõ szövegében, 7. melléklete
1.2.1. pontjában, 2.5. pontjában, 3.1. pontjában, 3.2. pontjában, 3.3. pontjában, 3.8. pontjában, 4.2. pontjának második mondatában és 4.3. pontjában, 8. melléklete 1.8. pontjának második bekezdésében, 10. melléklete I. Fejezetének 2.13. pontjában, 10. melléklete II. fejezete 2.4. pontjának második gondolatjeles bekezdésében, 4.1. pontjában,
5.1. pontjában és 6.1. pontjában, A. Függeléke 2. Cikkének k) pontjában, C. Függeléke 2. Cikke r) pontjában és
s) pontjának második mondatában az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész, továbbá 1. melléklete II. fejezetének 1. pontjában, 5. melléklete I. fejezete 2.2.18. pontjának második mondatában, 5. melléklete II. Fejezetének
18. pontjában, C. Függeléke 2. Cikke s) pontjának elsõ
mondatában az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH
Központi Hivatala” szöveg,
g) 12/A. §-ának (1) bekezdésében, 15. §-a (1) bekezdésének második mondatában, 22. §-ának (6) bekezdésében,
24. §-ának (7) bekezdésében, 6. melléklete 3.2.5. pontjának felvezetõ szövegében, 7. melléklete 1.1.1. pontjának
felvezetõ szövegében és 6.2. pontjának felvezetõ szövegében, 8. mellékletének 2.2.3. pontjában, 10. melléklete
I. Fejezetének 2.10. pontjában, 2.12. pontjában, 10. melléklete II. Fejezetének 1.4. pontjában, C. Függeléke
19. Cikke (1) bekezdésének felvezetõ szövegében az „A
Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „Az
NKH Központi Hivatala” szöveg,
h) 6. melléklete 2.3.6. pontjának második mondatában
az „a Közlekedési Fõfelügyelethez” szövegrész helyébe az
„az NKH Központi Hivatalához” szöveg,
i) 6. melléklete 3.1.3. pontjának b) alpontjában és
8. mellékletének 1.1.3. pontjában az „a Közlekedési Fõfelügyeletnél” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatalánál” szöveg,
j) 21. §-a (7) bekezdésének elsõ mondatában,
22. §-ának (4) bekezdésében, 24. §-ának (5) bekezdésében, 28. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában, 6. melléklete 2.3.5. pontjának elsõ mondatában az „a Közlekedési
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Fõfelügyeletet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatalát” szöveg,
k) 4/A. §-ának (3) bekezdésében, 5. melléklete I. fejezetének 2.5. pontjában, 6. melléklete 2.3.6. pontjának elsõ
mondatában, 7. mellékletének 6.3. pontjában és 10. melléklete II. Fejezetének 1.3. pontjában az „a Közlekedési
Fõfelügyeletnek” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatalának” szöveg,
l) 8. mellékletének 2.2.2. pontjában az „a Közlekedési
Fõfelügyelettõl” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatalától” szöveg
lép.
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szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,
e) 25. §-ának (3) bekezdése elsõ mondatában az „a
Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész, 25. §-ának (3) bekezdése második mondatában,
34. §-ának (3) bekezdésében és (5) bekezdésében az
„a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész, valamint
29. §-ának (1) bekezdésében az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
f) 115. §-a (4) bekezdésének második gondolatjeles bekezdésében az „a közlekedési felügyeletnek” szövegrész
helyébe az „az NKH regionális igazgatóságának” szöveg
lép.

13. §
14. §
A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet
a) 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „Közlekedési
Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala” szöveg,
b) 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az „a megyei,
fõvárosi közlekedési felügyelet” szövegrész, 4. §-ának
(3) bekezdésében az „a megyei, fõvárosi Közlekedési Felügyelet” szövegrész, 25. §-ának (3) bekezdésében az „a területi Közlekedési Felügyelet” szövegrész, 21. §-ának
(11) bekezdésében és 74. §-ának (3) bekezdésében az
„a területi közlekedési felügyelet” szövegrész,
93/B. §-ában az „a közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
c) 4. §-ának (2) bekezdésében az „A Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész,
8. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-a (5) bekezdésének harmadik mondatában az „A KKF” szövegrész, valamint
A. Függeléke A/60. melléklete I. részének 3.2. alpontjában
az „A Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
d) 4. §-ának (3) bekezdésében, 31. §-ának (1) bekezdésében, 34. §-ának (3) bekezdésében, 35. §-ának (2) bekezdésében, 36. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának (1) bekezdésében, 74. §-ának (3) bekezdésében és (7) bekezdésében, 97. §-ának (6) bekezdésében, 112. §-ának (3) bekezdésében az „a KKF” szövegrész, 29. §-ának (1) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész, 3. mellékletében az 1. ábrát
követõ mondatban és 3. mellékletében a 2. ábrát követõ
mondatban az „a Központi Közlekedési Felügyelet
(KKF)” szövegrész, valamint A. Függeléke A/19. melléklete II. része 3.1.3.8. alpontjának második bekezdésében,
A. Függeléke A/31. melléklete I. részének 1.3. alpontjában, A. Függeléke A/59. melléklete 4.20. pontjának második mondatában az „a Központi Közlekedési Felügyelet”

A gépjármûfenntartó tevékenység személyi és dologi
feltételeirõl szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet
a) 2. §-ának b) pontjában a „megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága”
szöveg,
b) 10. §-ának (7) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe az
„az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 11. §-ának (1) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyeletnél” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságánál” szöveg,
d) 11. §-a (2) bekezdésének ea) pontjában a „KFF” szövegrész helyébe az „NKH Központi Hivatala” szöveg,
e) 12. §-ának (1) bekezdése elsõ mondatában, 1. melléklete 18. pontjának ‘Elõírt képesítés’ cím alatti második
és negyedik gondolatjeles bekezdésében, valamint 3. mellékletének 15. pontja utolsó mondatában az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
f) 12. §-ának (1) bekezdése elsõ mondatában és (3) bekezdésében, 8. mellékletének felvezetõ szövegében és
1. pontjában az „a területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
g) 12. §-ának (1) bekezdése második mondatában az
„A területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„Az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
h) 12. §-ának (3) bekezdése elsõ mondatában az
„a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban:
KKF)” szövegrész, 12. §-ának (3) bekezdése második
mondatában az „a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
i) 1. melléklete 19. pontjának b) alpontjában az „a területi közlekedési felügyeleti” szövegrész helyébe az „az
NKH regionális igazgatóságának” szöveg,
j) 8. melléklete 2. pontjában az „A regisztrált bontó-hulladékkezelõt nyilvántartó területi közlekedési fel-
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ügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH regisztrált bontó-hulladékkezelõt nyilvántartó regionális igazgatóságának” szöveg
lép.

15. §
A személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeirõl szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet
a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága” szöveg,
b) 6. §-ának (2) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH” szöveg,
c) 3. mellékletében foglalt ‘Tanúsítás’ 1. pontjában a
zárójelben foglalt az „illetékes területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „NKH illetékes regionális
igazgatósága” szöveg
lép.

16. §
Az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 6. melléklete
‘A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén’ alcímének
a) elsõ sorában az ‘Elsõfok‘ oszlopban foglalt „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) második, harmadik és hetedik sorában az ‘Elsõfok‘
oszlopban a „Területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „NKH területileg illetékes
regionális igazgatósága” szöveg,
c) negyedik sorában az ‘Elsõfok‘ oszlopban és ötödik
sorában a ‘Másodfok‘ oszlopban a „Fõvárosi Közlekedési
Felügyelet” szövegrész, valamint hatodik sorában az ‘Elsõfok‘ oszlopban a „Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe az „NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
d) nyolcadik sorában az ‘Elsõfok‘ oszlopban a „Polgári
Légiközlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „NKH
Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,
e) elsõ, második, harmadik, negyedik, hatodik, hetedik
és nyolcadik sorában a ‘Másodfok‘ oszlopban a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „NKH Központi
Hivatala” szöveg
lép.
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17. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.)
KHVM rendelet 1. mellékletében a ‘Közlekedési szervek’
alcím 5. pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szöveg
lép.
18. §
A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet melléklete ‘Hajózási technikus
szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei’
címû fejezetének 4.3.1. alpontja elsõ mondatában, valamint a ‘Víziközmû-építõ szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei’ címû fejezetének 4.2.3. alpontja
utolsó mondatában a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala” szöveg lép.
19. §
A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és
csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet
a) 3. §-a (4) bekezdésének d) pontjában a „megyei, fõvárosi közlekedési felügyelettel” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
regionális igazgatóságával” szöveg,
b) 4. §-ának (2) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
c) 4. §-ának (3) bekezdésében az „a feladó/induló kikötõ szerint területileg illetékes megyei közlekedési felügyeletek” szövegrész helyébe az „az NKH-nak a feladó/induló
kikötõ szerint területileg illetékes regionális igazgatóságai” szöveg,
d) 4. §-ának (4) bekezdésében és 9. §-ának c) pontjában
az „a Légügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe az „az
NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,
e) 9. §-ának b) pontjában az „a KKF, a megyei és a fõvárosi közlekedési felügyeletek” szövegrész helyébe az
„az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
az NKH regionális igazgatóságai” szöveg,
f) 10. §-ának (1) bekezdésében az „a KFF-nek” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatalának” szöveg,
g) 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az „a Légügyi
Fõigazgatóságnak” szövegrész helyébe az „az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának” szöveg
lép.
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20. §

Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról
szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet
a) 1. melléklete 2. fejezetének 2.11.1. pontjában és
10. fejezetének 10.8. pontjában az „a közlekedési hatóság”
szövegrész helyébe az „a vasúti közlekedési hatóság” szöveg,
b) 2. melléklete I. függelékének 3.1.12. alpontjában a
„Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
c) 2. melléklete I. függelékének 3.1.12. alpontjában az
„a Fõvárosi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe
az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
d) 2. melléklete VII. függelékének ‘Tárgy’ címszó alatti mondatában az „a ............................ Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH ....................
.................. Regionális Igazgatósága” szöveg,
e) 2. melléklete VII. függelékének ‘Eljárás’ címszó
alatti második mondatában az „a Központi Közlekedési
Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Középmagyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.
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I. fokon ‘Közforgalom elõl el nem zárt magánút esetén’ alcíme alatti bekezdésében, valamint 2. pontjának b) alpontjában I. fok alatt az „a fõvárosi/megyei közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
c) 1. pontjában I. fokon ‘Helyi közút esetén’ alcíme
alatti c) alpontjában és a II. fokon ‘Helyi közút esetén’ alcíme alatti b) alpontjában az „a Fõvárosi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
d) 2. pontjának a) alpontjában I. fok alatt az „a Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg,
e) 1. pontjában II. fokon ‘Országos közút és közforgalom elõl el nem zárt magánút esetén’ alcíme alatt, valamint
2. pontjának a) alpontjában II. fok és 2. pontjának b) alpontjában II. fok alatt a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „NKH Központi Hivatala” szöveg,
f) 1. pontjában II. fokon ‘Helyi közút esetén’ alcíme
alatti a) és c) alpontban az „a Közlekedési Fõfelügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg
lép.

23. §
21. §
A szállítótartályok mûszaki felügyeletérõl szóló
37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet
a) 1. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyeletnél (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban:
NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál”
szöveg,
b) 1. §-ának (2) bekezdésében az „a KKF” szövegrész
helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg
lép.

22. §
A távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. mellékletének F) fejezete
a) 1. pontjában I. fokon ‘Országos közút esetén’ alcíme
alatti a) alpontjában a „Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,
b) 1. pontjában I. fokon ‘Országos közút esetén’ alcíme
alatti b) alpontjában az „a megyei közlekedési felügyelet,
‘Helyi közút esetén’ alcíme alatti a) alpontjában a „megyei
közlekedési felügyelet” szövegrész, továbbá 1. pontjában

A motoros légijármûvek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 3. §-ának
(3) bekezdése utolsó mondatában a „Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg
lép.

24. §
A Magyar Köztársaság légterében és repülõterein történõ repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000.
(XI. 14.) KöViM rendelet melléklet 4. Fejezete „E” Függelékének I. része 3.3.2.1. pontja (i) alpontjában a „Polgári
Légiközlekedési Hatóságot (PLH)” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési
Igazgatóságát” szöveg lép.

25. §
(1) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet
a) 3. §-a (2) bekezdésének aa) alpontjában a „Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
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b) 3. §-a (2) bekezdésének ba) és eb) alpontjában,
1. melléklete V. fejezetének 6. pontjában az ‘I. fok’ oszlopban az „az illetékes megyei közlekedési felügyelet”
szövegrész, valamint 3. §-a (2) bekezdésének ea) alpontjában és 1. melléklete V. fejezetének 5. pontjában az ‘I. fok’
oszlopban az „az illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési
felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH illetékes regionális igazgatósága” szöveg,
c) 3. §-a (2) bekezdésének ca), db) és eb) alpontjában
az „a Fõvárosi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
d) 3. §-a (2) bekezdésének ab), bb) és cb) alpontjában,
valamint 1. melléklete V. fejezetének 4., 5. és 6. pontjában
a ‘II. fok’ oszlopban az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
e) 1. melléklete V. fejezetének 5. és 6. pontjában az
‘I. fok’ oszlopban az „a Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,
f) 1. melléklete V. fejezetének 4. pontjában az ‘I. fok’
oszlopban az „a Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe az „az NKH Polgári Légiközlekedési
Igazgatósága” szöveg
lép.
(2) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet 3. §-ának (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a tervezett építmény az NKH több regionális igazgatóságának illetékességi területét érinti, az NKH azon regionális igazgatósága jár el az építmény egészére vonatkozóan, amelynek területén a hosszabb útszakasz van, ha pedig azok egyenlõ hosszúságúak, az NKH azon regionális
igazgatósága jár el, amelyhez a kérelmet benyújtották.”

26. §
A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl
szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
a) 3. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) 6. §-ának (1) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész, valamint
6. §-ának (2) bekezdésében az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 6. §-ának (4) bekezdésében az „A KFF” szövegrész
helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,
d) 12. §-ának (2) bekezdésében, 5. mellékletében a táblázatot követõ mondatban, valamint 6. mellékletében a
táblázatot követõ mondatban az „a Központi Közlekedési
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Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
e) 12. §-ának (2) bekezdésében az „ott meghatározott
területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„NKH ott meghatározott területileg illetékes regionális
igazgatósága” szöveg,
f) 2. mellékletében foglalt ‘Bizonyítvány’-ban a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg,
g) 2. mellékletében foglalt ‘Bizonyítvány’-ban a „General Inspectorate of Transport” szövegrész helyébe a
„Central Office of the National Transport Authority” szöveg,
h) 3. mellékletének utolsó sorában és 4. mellékletének
utolsó sorában a „KÖZPONTI KÖZLEKEDÉSI
FELÜGYELET – HAJÓZÁSI FELÜGYELET” szövegrész helyébe a „NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA” szöveg,
i) 4. mellékletének utolsó sorában a „Central – Inspectorate of Transport – Superintendence for Shipping” szövegrész helyébe a „National Transport Authority, Central
Hungarian Regional Directorate” szöveg,
j) 4. mellékletének utolsó sorában a „Zentralinspektorat für Transport – Schiffahrtsbehörde” szövegrész helyébe a „Nationale Behörde für Verkehrswesen, Mittelungarische Regionale Verwaltung” szöveg
lép.

27. §
A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeirõl szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet
a) 10. §-ának (5) bekezdésében a „légügyi fõigazgató”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke” szöveg,
b) 11. melléklete 1. címében foglalt ‘Légijármû-vezetõ
szakszolgálati engedély’ mintájának 1.1. pontjában, valamint 2. címében foglalt ‘Földi szakszolgálati engedély’
mintájának 2.1. pontjában foglalt „Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,
c) 11. melléklete 1. címében foglalt ‘Légijármû-vezetõ
szakszolgálati engedély’ mintájának 1.1. pontjában, valamint 2. címében foglalt ‘Földi szakszolgálati engedély’
mintájának 2.1. pontjában foglalt „Civil Aviation Authority” szövegrész helyébe a „Civil Aviation Administration
of the National Transport Authority” szöveg
lép.

28. §
A hajózásbiztonsági ellenõri munkakörre vonatkozó
szakmai feltételekrõl és az ellenõrök azonosító okmányáról szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet
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a) 1. §-ának (1) bekezdésében, valamint mellékletében
foglalt ‘Hajózásbiztonsági ellenõri igazolvány’ elsõ oldalán a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala”
szöveg,
b) mellékletében foglalt ‘Hajózásbiztonsági ellenõri
igazolvány’ elsõ oldalán a „General Inspectorate of Transport” szövegrész helyébe a „Central Office of the National
Transport Authority” szöveg,
c) mellékletében foglalt ‘Hajózásbiztonsági ellenõri
igazolvány’ elsõ oldalán a „fõigazgató” szövegrész helyébe az „elnök” szöveg,
d) mellékletében foglalt ‘Hajózásbiztonsági ellenõri
igazolvány’ elsõ oldalán a „director general” szövegrész
helyébe a „head” szöveg
lép.

29. §
A belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001.
(IV. 10.) KöViM rendelet
a) 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ II. része 8a. Fejezete 8a.12. Cikke
1. pontjának felvezetõ szövegében az „a Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
c) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ címlapján és szövegében, 6. függelékében foglalt ‘Kompbizonyítvány’ címlapján, 9. függelékében foglalt ‘Vízi sporteszköz bizonyítvány’ szövegében a „Központi Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet” szövegrész, valamint 2. függelékében foglalt ‘Úszómunkagép
bizonyítvány’ szövegében, 7. függelékében foglalt ‘Úszómû bizonyítvány’ szövegében és 8. függelékében foglalt
‘Nemzetközi hajólevél kishajóra’ szövegében a „Központi
Közlekedési Felügyelet – Hajózási Felügyelet” szövegrész, továbbá 9. függelékében foglalt ‘Vízi sporteszköz bizonyítvány’ szövegében a „Központi Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet Hajó-üzembiztonsági és Regiszteri Osztálya” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
d) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ 11. pontjában, 14. pontjában, 16. pontjában,
35. pontjában, 41. pontjában, 45. pontjában, 48. pontjában,
49. pontjában, 50. pontjában, 51. pontjában és 52. pontjában, 3. függelékében foglalt ‘Ideiglenes hajóbizonyítvány’
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11. pontjában, 4. függelékében foglalt ‘Ideiglenes úszómunkagép bizonyítvány’ 10. pontjában, 5. függelékében
foglalt ‘Bizonyítvány tengeri hajó részére’ szövegében a
„KKF Hajózási Felügyelet” szövegrész helyébe az „NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
e) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ 9. pontjában az „a KKF Hajózási Felügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,
f) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ 49. pontjában az „A KKF Hajózási Felügyelet”
szövegrész helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,
g) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 5. függelékében foglalt ‘Bizonyítvány
tengeri hajó részére’ szövegében a „Közlekedési Fõfelügyelet Hajózási Felügyelete” szövegrész, valamint
11. függelékében foglalt ‘Hajó- és úszómunkagép-bizonyítványok jegyzéke’ címlapján a „Közlekedési Fõfelügyelet Hajózási Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
h) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ címlapján és szövegében a „Zentralinspektorat
für Verkehr Schifffahrtsinspektion” szövegrész, valamint
2. függelékében foglalt ‘Úszómunkagép bizonyítvány’
szövegében, 7. függelékében foglalt ‘Úszómû bizonyítvány’ szövegében és 8. függelékében foglalt ‘Nemzetközi
hajólevél kishajóra’ szövegében a „Zentralinspektorat für
Verkehr – Schifffahrtsinspektion” szövegrész, továbbá
5. függelékében foglalt ‘Bizonyítvány tengeri hajó részére’ szövegében a „Schiffahrtsinspektion der Zentralinspektorat für Verkehr” szövegrész helyébe a „Mittelungarische Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für
Verkehrswesen” szöveg,
i) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ 11. pontjában, 14. pontjában, 16. pontjában,
35. pontjában, 41. pontjában, 45. pontjában, 48. pontjában,
49. pontjában, 50. pontjában, 51. pontjában és 52. pontjában, 3. függelékében foglalt ‘Ideiglenes hajóbizonyítvány’
11. pontjában, 5. függelékében foglalt ‘Bizonyítvány tengeri hajó részére’ szövegében a „ZIV Schifffahrtsinspektion” szövegrész helyébe a „Mittelungarische Regionale
Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen”
szöveg,
j) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ 49. pontjában a „Die ZIV Schiffahrtsinspektion”
szövegrész helyébe a „Die Mittelungarische Regionale
Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen”
szöveg,
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k) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ 9. pontjában a „von der ZIV Schifffahrtsinspektion” szövegrész helyébe a „von der Mittelungarischen
Regionalen Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen” szöveg,
l) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 2. függelékében foglalt ‘Úszómunkagép bizonyítvány’ szövegében, 7. függelékében foglalt
‘Úszómû bizonyítvány’ szövegében és 8. függelékében
foglalt ‘Nemzetközi hajólevél kishajóra’ szövegében a
„Central Inspection for Transport – Superintendence for
Shipping” szövegrész helyébe a „National Transport Authority, Central-Hungarian Regional Directorate” szöveg,
m) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ második oldalán a ‘Megjegyzések’ cím alatti
szövegben az „a Hajózási Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szöveg,
n) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ 49. pontjában az „A KKF Hajózási Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szöveg,
o) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 1. függelékében foglalt ‘Hajóbizonyítvány’ 49. pontjában a „Der ZIV Schiffahrtsinspektion” szövegrész helyébe a „Für die Mittelungarische Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen” szöveg,
p) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 2. függelékében foglalt ‘Úszómunkagép bizonyítvány’ szövegében, 7. függelékében foglalt
‘Úszómû bizonyítvány’ szövegében, 8. függelékében foglalt ‘Nemzetközi hajólevél kishajóra’ szövegében a
„Hajó-üzembiztonsági és Regiszteri Osztály vezetõje”
szövegrész helyébe az „NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
q) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 2. függelékében foglalt ‘Úszómunkagép bizonyítvány’ szövegében, 7. függelékében foglalt
‘Úszómû bizonyítvány’ szövegében, 8. függelékében foglalt ‘Nemzetközi hajólevél kishajóra’ szövegében a „Leiter der Abteilung für Betriebssicherheit und Schiffsregister” szövegrész helyébe a „Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen” szöveg,
r) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ 2. függelékében foglalt ‘Úszómunkagép bizonyítvány’ szövegében, 7. függelékében foglalt
‘Úszómû bizonyítvány’ szövegében, 8. függelékében foglalt ‘Nemzetközi hajólevél kishajóra’ szövegében a „Head
of the Surveying and Registering Division” szövegrész helyébe a „National Transport Authority, Central-Hungarian
Regional Directorate” szöveg,
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s) 14. §-ában az „A Közlekedés Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,
t) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ I. Része 1. Fejezete 1.07. Cikkében,
I. Része 2. Fejezete 2.05. Cikke 1. pontjának g) alpontjában és 2. pontjának c) alpontjában, 2.19. Cikke 1. pontjában, 2. pontjának elsõ bekezdésében és 3. pontjában,
II. Része 6. Fejezete 6.08. Cikkének 5. pontjában, II. Része
10. Fejezete 10.03. Cikke 5. pontjának h) alpontjában,
II. Része 15. Fejezete 15.01a. Cikkében, II. Része 22. Fejezete 22a.06. Cikkében, valamint IV. Része 24. Fejezete
24.04. Cikke 5. pontjában az „a Közlekedési Fõfelügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
u) mellékletében foglalt ‘Hajók és Úszómunkagépek
Szemleszabályzata’ I. Része 2. Fejezete 2.19. Cikke
2. pontjának második bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyeletet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatalát” szöveg
lép.

30. §
A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai
feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001.
(IV. 20.) KöViM rendelet
a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet
székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési
felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a gazdálkodó szervezet
székhelye szerint területileg illetékes regionális igazgatósága” szöveg,
b) 2. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-a (2) bekezdésének
d) pontjában, 4. §-ának (8) bekezdésében, 5. §-ának (6) bekezdésében, 6. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében
és b) pontjában, 6. §-ának (2) bekezdésében, (3) bekezdésében és (4) bekezdése harmadik mondatában, 7. §-a
(2) bekezdésének felvezetõ szövegében, 8. §-ának (2) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
c) 5. §-ának (4) bekezdésében, 7. §-a (1) bekezdésének
felvezetõ szövegében, 9. §-a (1) bekezdésének felvezetõ
szövegében és (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„A területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„Az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
d) 4. §-ának (4) bekezdésében és (7) bekezdésében az
„a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az
NKH Központi Hivatala” szöveg,
e) 8. §-ának (5) bekezdésében az „A Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,
f) 6. §-a (4) bekezdésének elsõ mondatában és (5) bekezdésében, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
8. §-ának (3) bekezdésében, valamint 9. §-a (2) bekezdésé-
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nek b) pontjában az „a területi közlekedési felügyeletnek”
szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságának” szöveg,
g) 6. §-ának (5) bekezdésében, valamint 8. §-ának
(3) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyeletnél”
szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságánál” szöveg
lép.

31. §
A hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.)
KöViM rendelet
a) 2. §-ának a) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala” szöveg,
b) 3. §-a (5) bekezdésének második mondatában,
4. §-ának (6) bekezdésében, 6. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában, (2) bekezdésében és (4) bekezdésében, 8. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában, 9. §-ának (5) bekezdésében, 12. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdése felvezetõ
szövegében és (3) bekezdése felvezetõ szövegében,
13. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésében és (4) bekezdésében, 1. mellékletének I. Fejezete ‘Képzések és oktatók jóváhagyása’ címe 1. pontjának e) alpontjában és
1. mellékletének I. Fejezete ‘Képzések és oktatók nyilvántartása’ címe alatti mondatban, 1. melléklete IV. Fejezetének 6. pontjában, 1. melléklete V. Fejezete 2. pontjának
b) alpontjában, 2. melléklete A. Részének IV. fejezete
2. pontja második mondatában, 2. melléklete B. Részének
III. Fejezete 6. pontjában és 2. melléklete B. Részének
IV. Fejezete 2. pontjában, 3. melléklete I. címe alatti 8. és
9. pontjában, 3. melléklete II. címének C. Része 1. pontjában az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe
az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 12. §-a (5) bekezdésének második mondatában és
(6) bekezdésének második mondatában, valamint 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Belvízi hajózási rádiótelefon kezelõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében és
6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Általános és korlátozott rádiókezelõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében az
„A Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „Az
NKH Központi Hivatala” szöveg,
d) 1. mellékletének V. Fejezete 3. pontjának a) alpontjában az „a Közlekedési Fõfelügyeletnél” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatalánál” szöveg,
e) 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Belvízi hajózási rádiótelefon kezelõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Bizonyítvány hajós képesítésrõl’ 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Oklevél hajós képesítésrõl’ 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Belvízi hajózási rádiótelefon kezelõ bizonyítvány’ 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 3. pontjában foglalt ‘Belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetõ igazol-
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vány’ 1. oldalának szövegében, valamint a 6. mellékletében foglalt ‘Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekrõl’ elõoldalának szövegében a „Verkehrshauptaufsicht” szövegrész helyébe a „Zentralstelle für Nationale
Behörde für Verkehrswesen” szöveg,
f) 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Bizonyítvány
hajós képesítésrõl’ 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Oklevél hajós képesítésrõl’
1. oldalának szövegében és 6. mellékletének 1. pontjában
foglalt ‘Belvízi hajózási rádiótelefon kezelõ bizonyítvány’
1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában
foglalt ‘Tengerész képesítõ bizonyítvány’ 1. oldalának
szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Általános rádiókezelõ bizonyítvány’ 1. oldalának szövegében és
6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Korlátozott rádiókezelõ bizonyítvány’ 1. oldalának szövegében, valamint
6. mellékletének 3. pontjában foglalt ‘Belvízi kedvtelési
célú kishajó-vezetõ igazolvány’ 1. oldalának szövegében,
6. mellékletének 3. pontjában foglalt ‘Nemzetközi kishajó-vezetõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében, valamint 6. mellékletében foglalt ‘Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekrõl’ elõoldalának szövegében a
„Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg,
g) 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Bizonyítvány
hajós képesítésrõl’ 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt ‘Oklevél hajós képesítésrõl’
1. oldalának szövegében és 6. mellékletének 1. pontjában
foglalt ‘Belvízi hajózási rádiótelefon kezelõ bizonyítvány’
1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában
foglalt ‘Tengerész képesítõ bizonyítvány’ 1. oldalának
szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Általános rádiókezelõ bizonyítvány’ 1. oldalának szövegében,
6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Korlátozott rádiókezelõ bizonyítvány’ 1. oldalának szövegében és 6. mellékletének 2. pontjában foglalt ‘Általános és korlátozott
rádiókezelõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében a „General Inspectorate of Transport” szövegrész, valamint
6. mellékletének 3. pontjában foglalt ‘Belvízi kedvtelési
célú kishajó-vezetõ igazolvány’ 1. oldalának szövegében
az „Inspection of Transport” szövegrész, továbbá 6. mellékletének 3. pontjában foglalt ‘Nemzetközi kishajó-vezetõ bizonyítvány’ 2. oldalának szövegében a „Superintendence of Shipping of the General Inspection of Transport”
szövegrész helyébe a „Central Office of the National
Transport Authority” szöveg,
h) 2. §-ának a) pontjában a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
i) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 4. §-ának
(3) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,
j) 2. §-ának a) pontjában az „a külön jogszabályban
meghatározott területi közlekedési felügyeletek” szöveg-
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rész helyébe az „az NKH-nak külön jogszabályban meghatározott regionális igazgatóságai” szöveg,
k) 4. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „a külön rendeletben meghatározott területi közlekedési felügyelet”
szövegrész helyébe az „az NKH külön rendeletben meghatározott regionális igazgatósága” szöveg,
l) 6. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 8. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 12. §-ának (7) bekezdésében
az „a területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe
az „az NKH regionális igazgatósága” szöveg
lép.

32. §
A légijármûvek lajstromozásának szabályairól szóló
32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet mellékletében foglalt
‘Légijármû Lajstromozási Bizonyítvány’-ban
a) a „Magyar Köztársaság Közlekedési és Vízügyi
Minisztérium Légügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési
Igazgatósága” szöveg,
b) a „Republic of Hungary Ministry of Transport and
Water Management Civil Aviation Administration” szövegrész helyébe a „Civil Aviation Administration of the
National Transport Authority of Hungary” szöveg
lép.

33. §
Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról
szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet
a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet
székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési
felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a gazdálkodó szervezet
székhelye szerint illetékes regionális igazgatósága” szöveg,
b) 3. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, 4. §-ának
(8) bekezdésében, 5. §-ának (5) bekezdésében, 6. §-a
(1) bekezdésének felvezetõ szövegében, (2) bekezdésének
b) pontjában, (3) bekezdésében, (4) bekezdése elsõ mondatában és (7) bekezdésének harmadik mondatában,
6/A. §-ának (1) bekezdésében és (4) bekezdésében, 7. §-a
(2) bekezdésének felvezetõ szövegében és (4) bekezdésének felvezetõ szövegében, 8. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében, (3) bekezdésében és (4) bekezdésének
elsõ mondatában, 9. §-a (3) bekezdésének felvezetõ szövegében és (4) bekezdésében, 10. §-ának (4) bekezdésében,
(5) bekezdésében és (8) bekezdésében, valamint 12. §-a
(6) bekezdésének elsõ mondatában és (7) bekezdésében az
„a területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az
„az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
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c) 5. §-a (3) bekezdésének második mondatában,
7. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében, (5) bekezdésének elsõ és második mondatában, 11. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében és
(2) bekezdésének felvezetõ szövegében az „A területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH regionális igazgatósága” szöveg,
d) 10. §-ának (1) bekezdésében az „üzemeltetõ székhelye szerinti területi közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „NKH-nak az üzemeltetõ székhelye szerint területileg illetékes regionális igazgatósága” szöveg,
e) 4. §-ának (4) bekezdésében és (7) bekezdésében,
valamint 9. §-ának (5) bekezdésében az „a Közlekedési
Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatala” szöveg,
f) 6/A. §-a (5) bekezdésének második mondatában és
(6) bekezdésében az „A Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,
g) 6. §-a (7) bekezdésének elsõ mondatában és (8) bekezdésében, 6/A. §-a (5) bekezdésének elsõ mondatában,
7. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, valamint 10. §-ának
(7) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyeletnek”
szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságának” szöveg,
h) 6. §-ának (8) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyeletnél” szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságánál” szöveg,
i) 12. §-a (6) bekezdésének második mondatában és
(8) bekezdésében az „a területi közlekedési felügyelettõl”
szövegrész helyébe az „az NKH regionális igazgatóságától” szöveg
lép.

34. §
A polgári légijármûvek típus- és légialkalmasságáról
szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet
a) 1. mellékletében foglalt ‘Típusalkalmassági bizonyítvány’ mintájának fejlécében és 2. mellékletében foglalt ‘Légialkalmassági bizonyítvány’ mintájának fejlécében a „Magyar Köztársaság Közlekedési és Vízügyi
Minisztérium Légügyi Igazgatóság” szövegrész, valamint
1. mellékletében foglalt ‘Típusalkalmassági bizonyítvány’
mintájának szövegében és 2. mellékletében foglalt ‘Légialkalmassági bizonyítvány’ mintájának szövegében a
„Légügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt ‘Típusalkalmassági bizonyítvány’ mintájának fejlécében és 2. mellékletében foglalt ‘Légialkalmassági bizonyítvány’ mintájának fejlécében a „Republic of Hungary Ministry of Transport and
Water Management Civil Aviation Administration” szövegrész helyébe a „Civil Aviation Administration of the
National Transport Authority of Hungary” szöveg,
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c) 1. mellékletében foglalt ‘Típusalkalmassági bizonyítvány’ mintájának szövegében és 2. mellékletében foglalt ‘Légialkalmassági bizonyítvány’ mintájának szövegében a „Civil Aviation Administration” szövegrész helyébe
a „Civil Aviation Administration of the National Transport
Authority” szöveg
lép.

35. §
A földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének
rendjérõl szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet
a) 23. §-ának (4) bekezdésében, valamint 2. mellékletében az engedély mintájának címében és szövegében a
„Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési
Igazgatósága” szöveg,
b) 2. mellékletében az engedély mintájának címében a
„Civil Aviation Authority” szövegrész helyébe a „Civil
Aviation Administration of the National Transport Authority” szöveg,
c) 2. mellékletében az engedély mintájának szövegében a „Hungarian Civil Aviation Authority” szövegrész
helyébe a „Civil Aviation Administration of the National
Transport Authority of Hungary” szöveg
lép.

36. §
A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet
2. §-ának s) pontjában a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

37. §
A hajózásra alkalmas, illetõleg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá
nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet
5. §-ának (4) bekezdésében és 8. §-ának (5) bekezdésében
a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg lép.

38. §
A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl szóló
22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében és (3) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Ha-
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tóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg lép.

39. §
A tengeren menetrend szerint közlekedõ kompok és
gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének kötelezõ vizsgálatáról szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet
1. §-ának q) pontjában a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

40. §
A hajós és tengerész szolgálati könyvrõl szóló 26/2002.
(XI. 29.) GKM rendelet
a) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott megyei közlekedési felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) külön jogszabályban meghatározott regionális igazgatósága” szöveg,
b) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 4. §-ának
(2) bekezdésében, 2. melléklete k) pontjának ‘A szolgálati
könyvre vonatkozó megjegyzések’ alcíme alatti 3. alpontja elsõ gondolatjeles bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 1. mellékletének ‘Tudnivalók’ alcíme alatti 2. pontjában az „illetékes megyei közlekedési felügyeletek” szövegrész helyébe az „NKH illetékes regionális igazgatóságai” szöveg,
d) 1. melléklete ‘Tudnivalók’ alcíme alatti 4. pontjának
elsõ gondolatjeles bekezdésében az „illetékes megyei közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „NKH illetékes regionális igazgatósága” szöveg,
e) 1. mellékletének ‘Tudnivalók’ alcíme alatti 5. pontjában az „a kiállító megyei közlekedési felügyeleten” szövegrész helyébe az „az NKH-nak a szolgálati könyvet kiállító regionális igazgatóságán” szöveg,
f) 2. melléklete c) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala” szöveg,
g) 2. melléklete c) pontjában a „(General Inspectorate
of Transport)” szövegrész helyébe a „(Central Office of
the National Transport Authority)” szöveg,
h) 2. melléklete k) pontjának ‘A szolgálati könyvre vonatkozó megjegyzések’ alcíme alatti 2. alpontjában a
„Közlekedési Fõfelügyelete” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóságának Központi Hivatala” szöveg,
i) 2. melléklete k) pontjának ‘A szolgálati könyvre
vonatkozó megjegyzések’ alcíme alatti 5. alpontjában az
„a Közlekedési Fõfelügyeletnek” szövegrész helyébe az
„az NKH Központi Hivatalának” szöveg
lép.
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41. §

44. §

A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére
szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl, üzemeltetésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl szóló 27/2002.
(XII. 5.) GKM rendelet
a) 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 7. §-ának
(1) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala” szöveg,
b) 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és 3. mellékletének 8. pontja ‘Figyelmeztetés a fenyegetõ veszélyre’ alcíme alatti szöveg utolsó mondatában a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
c) 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „külön jogszabályban kijelölt megyei közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság külön
jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága” szöveg
lép.

A vasúti jármûvek üzembe helyezésének engedélyezésérõl és idõszakos vizsgálatáról szóló 28/2003. (V. 8.)
GKM rendelet
a) 2. §-ának d) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet
(a továbbiakban: KFF), a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF), a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala, az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, az
NKH regionális igazgatósága” szöveg,
b) 3. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-a (4) bekezdésének
elsõ és második mondatában, 9. §-ának (2) bekezdésében
és (3) bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdésében és
(2) bekezdésében az „a KKF” szövegrész helyébe az „az
NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg,
c) 3. §-ának (3) bekezdésében az „a megyei (fõvárosi)
közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH
regionális igazgatósága” szöveg,
d) 3. §-ának (5) bekezdésében az „a KFF” szövegrész
helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
e) 9. §-ának (7) bekezdésében az „a KKF-hez” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához” szöveg,
f) 9. §-ának (9) bekezdésében és (10) bekezdésében,
valamint 12. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében,
(2) bekezdésében és (3) bekezdésében az „A KKF” szövegrész helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

42. §
A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási
létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló
49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet
a) 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „Központi
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,
b) 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „külön jogszabályban kijelölt megyei közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság külön
jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága” szöveg
lép.

43. §
A kikötõ, komp- és révátkelõhely, továbbá más hajózási
létesítmény létesítésérõl, használatbavételérõl, üzemben
tartásáról és megszüntetésérõl szóló 50/2002. (XII. 29.)
GKM rendelet
a) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 21. §-ának
(1) bekezdése felvezetõ szövegében a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „külön jogszabályban meghatározott megyei közlekedési felügyeletek (a továbbiakban: területi felügyeletek)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság külön jogszabályban meghatározott regionális igazgatóságai” szöveg
lép.

45. §
A Belvízi Hajózási Alapprogram mûködtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet
5. §-ában a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg lép.

46. §
A vasúti jármûvezetõk képzésérõl, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítésérõl szóló 32/2003. (V. 20.) GKM
rendelet
a) 2. §-ának (2) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelethez (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban:
NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához” szöveg,
b) 2. §-a (4) bekezdésének a) pontjában az „a Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
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c) 2. §-ának (5) bekezdésében és (6) bekezdésében,
5. §-ának (2) bekezdésében, 8. §-ának (2) bekezdésében és
(3) bekezdésében, 9. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében, 10. §-ának (2) bekezdésében, 12. §-a (7) bekezdésének a) pontjában, valamint 12. §-ának (8) bekezdésében az „a KFF” szövegrész helyébe az „az NKH Központi
Hivatala” szöveg,
d) 4. §-ának (2) bekezdésében és 12. §-ának (11) bekezdésében az „a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
e) 5. §-a (3) bekezdésének elsõ és második mondatában, 5. §-ának (4) bekezdésében, valamint 13. §-ának
(1) bekezdésében az „a KFF fõigazgatója” szövegrész helyébe az „az NKH elnöke” szöveg,
f) 8. §-ának (1) bekezdésében és 10. §-ának (1) bekezdésében az „A KFF” szövegrész helyébe az „Az NKH
Központi Hivatala” szöveg,
g) 12. §-ának (3) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelethez (a továbbiakban: KKF)” szövegrész
helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságához” szöveg
lép.

47. §
A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi
feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet
a) 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „Közlekedési
Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatala” szöveg,
b) 7. §-ának a) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet,
a Központi Közlekedési Felügyelet, valamint a közúti feladatokat ellátó területi közlekedési felügyeletek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala és közúti feladatokat ellátó regionális igazgatóságai” szöveg,
c) 7. §-ának c) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet,
a Központi Közlekedési Felügyelet, valamint a hajózási
feladatokat ellátó területi közlekedési felügyeletek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala és hajózási feladatokat ellátó regionális
igazgatóságai” szöveg,
d) 7. §-ának d) pontjában a „Polgári Légiközlekedési
Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg
lép.

48. §
A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM
rendelet 1. mellékletének „III. kategória” címében
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a) ,,Budapest” alcím alatt a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala” szöveg,
b) ,,Budapest” alcím alatt a „Központi Közlekedési
Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg,
c) ,,Budapest” alcím alatt a „Polgári Légiközlekedési
Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,
d) ,,Gyõr-Moson-Sopron megye” alcím alatt a
„Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága” szöveg,
e) ,,Vas megye” alcím alatt a „Vas Megyei Közlekedési
Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának
Vas Megyei Kirendeltsége” szöveg,
f) ,,Zala megye” alcím alatt a „Zala Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának
Zala Megyei Kirendeltsége” szöveg,
g) ,,Komárom-Esztergom megye” alcím alatt a „Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Középdunántúli Regionális Igazgatósága” szöveg,
h) ,,Fejér megye” alcím alatt a „Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának Fejér Megyei Kirendeltsége” szöveg,
i) ,,Veszprém megye” alcím alatt a „Veszprém Megyei
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának Veszprém Megyei Kirendeltsége” szöveg,
j) ,,Tolna megye” alcím alatt a „Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága”
szöveg,
k) ,,Somogy megye” alcím alatt a „Somogy Megyei
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának Somogy Megyei Kirendeltsége” szöveg,
l) ,,Baranya megye” alcím alatt a „Baranya Megyei
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának Baranya Megyei Kirendeltsége” szöveg,
m) ,,Csongrád megye” alcím alatt a „Csongrád Megyei
Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának Csongrád Megyei Kirendeltsége” szöveg,
n) ,,Békés megye” alcím alatt a „Békés Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának
Békés Megyei Kirendeltsége” szöveg,
o) ,,Bács-Kiskun megye” alcím alatt a „Bács-Kiskun
Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága” szöveg,
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p) ,,Szabolcs-Szatmár-Bereg megye” alcím alatt a
„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága” szöveg,
q) ,,Hajdú-Bihar megye” alcím alatt a „Hajdú-Bihar
Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális
Igazgatóságának Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége”
szöveg,
r) ,,Jász-Nagykun-Szolnok megye” alcím alatt a
„Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége” szöveg,
s) ,,Heves megye” alcím alatt a „Heves Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
t) ,,Borsod-Abaúj-Zemplén megye” alcím alatt a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége” szöveg,
u) ,,Nógrád megye” alcím alatt a „Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának Nógrád Megyei Kirendeltsége” szöveg
lép.

49. §
A víziközlekedés rendjérõl szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM rendelet melléklete II. része ‘B. Folyókra és csatornákra vonatkozó szabályok’ címe 7. Fejezete 7.15. cikkének d) pontjában
a) a „(megyei közlekedési felügyelet hajózási hivatala)” szövegrész helyébe a „(Nemzeti Közlekedési Hatóság
külön jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága)”
szöveg,
b) a „hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „hatóság”
szöveg
lép.

50. §
Az országos közutak építésfelügyeleti ellenõrzési eljárásáról és az eljárással összefüggõ szakmai vizsgálatról
szóló 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet és a megyei (fõvárosi) közlekedési felügyeletek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai” szöveg,
b) 2. §-a (3) bekezdésének elsõ és második mondatában, valamint 8. §-ának (1) bekezdésében az „a Közleke-
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dési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 6. §-ának (2) bekezdésében az „illetékes közlekedési
hatóságnak” szövegrész helyébe az „NKH-nak” szöveg
lép.

51. §
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a
közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt
szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység
irányításáról szóló 95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
a) 8. §-ának d) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg,
b) 8. §-ának e) pontjában a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg
lép.

52. §
A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirõl szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM
rendelet
a) 2. §-ában a „megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi felügyelet)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága (a továbbiakban: regionális igazgatóság)” szöveg,
b) 3. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (2) bekezdésében, 2. melléklete IV. Fejezete 1.1. pontjának második
mondatában, 2. melléklete IV. Fejezete 1.4. pontjának elsõ
és második mondatában a „területi felügyelet” szövegrész
helyébe a „regionális igazgatóság” szöveg,
c) 4. §-ának (2) bekezdésében a „területi felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság”
szöveg,
d) 2. melléklete III. Fejezete 2. pontjának felvezetõ
szövegében és 2. melléklete IV. Fejezete 1.1. pontjának
elsõ mondatában a „területi felügyelettõl” szövegrész helyébe a „regionális igazgatóságtól” szöveg,
e) 2. melléklete IV. Fejezete 1.1. pontjának második
mondatában és 2. melléklete IV. Fejezete 1.5. pontjában a
„Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg
lép.

53. §
A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet
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a) 4. melléklete ‘A. Általános rendelkezések’ része
7. pontjának elsõ bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelettel (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Központi Hivatalával” szöveg,
b) 4. melléklete ‘B. A hagyományos vasúti rendszer
strukturális alrendszere’ része 4.1.7. pontjának hatodik
bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet
Vasúti Felügyelete” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szöveg,
c) 4. melléklete ‘B. A hagyományos vasúti rendszer
strukturális alrendszere’ része 4.1.8. pontjának kilencedik
bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész
helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg
lép.

54. §
Az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet 3. §-ának
m) pontjában a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

55. §
Az úszólétesítmények megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek elismerésérõl, kijelölésérõl és
felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet
a) 9. §-ának (4) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) 12. §-ának (4) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
c) 14. §-ának (1) bekezdésében és 17. §-ának (3) bekezdésében az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
d) 14. §-ának (2) bekezdésében az „A Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
e) 17. §-ának (4) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának”
szöveg
lép.

56. §
A polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének
szakszolgálati engedélyérõl és képzésérõl szóló 3/2004.
(I. 13.) GKM rendelet
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a) 2. mellékletében a gyakornok légiforgalmi irányító
szakszolgálati engedély mintájának elõlapján, a légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély mintájának elõlapján, a repüléstájékoztató tiszt szakszolgálati engedély mintájának elõlapján és az ATM repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély mintájának elõlapján, valamint 4. mellékletében a Légiforgalmi szakszemélyzet szakszolgálati engedélykérõ lap elsõ sorában a „Polgári Légiközlekedési
Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,
b) 2. mellékletében a gyakornok légiforgalmi irányító
szakszolgálati engedély mintájának elõlapján, a légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély mintájának elõlapján, a repüléstájékoztató tiszt szakszolgálati engedély mintájának elõlapján és az ATM repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély mintájának elõlapján a „Civil Aviation
Authority” szövegrész helyébe a „Civil Aviation Administration of the National Transport Authority” szöveg
lép.

57. §
A légijármûvek és légijármû berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeirõl
szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet 1. melléklete 2. pontjában a légijármû karbantartó szakszolgálati engedély
minta 1. oldalán, valamint 1. melléklete 3. pontjában a
JAR–66 légijármû karbantartó szakszolgálati engedély kérelem minta 2. oldalán
a) a „Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg,
b) a „Civil Aviation Authority” szövegrész helyébe a
„Civil Aviation Administration of the National Transport
Authority” szöveg
lép.

58. §
Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról
szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról
rendelkezõ 22/2004. (II. 27.) GKM rendelet
a) 12. §-ának (3) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelettõl” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatalától” szöveg,
b) 12. §-ának (5) bekezdésében a „területi közlekedési
felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága”
szöveg
lép.
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59. §

A rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM
rendelet
a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) mellékletében foglalt ‘Rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány’-ban a „KÖZPONTI
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET” szövegrész helyébe a
„NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZÉPMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA” szöveg,
c) mellékletében foglalt ‘Rajnai hajózásban való
részvételi jogosultságot igazoló okmány’-ban a
„ZENTRALINSPEKTORAT FÜR VERKEHR” szövegrész helyébe a „MITTELUNGARISCHE REGIONALE
VERWALTUNG FÜR NATIONALE BEHÖRDE FÜR
VERKEHRSWESEN” szöveg,
d) mellékletében foglalt ‘Rajnai hajózásban való
részvételi jogosultságot igazoló okmány’-ban a
„INSPECTION CENTRALE DE TRANSPORT” szövegrész
helyébe
a
„DIRECTION
RÉGIONALE
CENTRAL-HONGROISE
DE
L’AUTORITÉ
NATIONALE DU TRANSPORT” szöveg,
e) mellékletében foglalt ‘Rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány’-ban a „CENTRALE
VERKEERS DIRECTIE” szövegrész helyébe a
„CENTRALE HUNGAARSE REGIONALE DIRECTIE,
NATIONAAL VERKEER AUTORITEIT” szöveg
lép.

60. §
A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségérõl és a hajóforgalom megfigyelésére, tájékoztatására
és segítség nyújtására szolgáló rendszer létrehozataláról
szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM rendelet
a) 2. §-ának 19. pontjában a „megyei közlekedési felügyeletek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai”
szöveg,
b) 8. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ában az „a Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az
„az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága”
szöveg,
c) 21. §-ának (1) bekezdésében az „A Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.
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61. §

A mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.)
GKM rendelet
a) 10. §-ának (1) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)
Központi Hivatala” szöveg,
b) 10. §-ának (4) bekezdésében az „A KFF” szövegrész
helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 10. §-ának (5) bekezdésében az „a KFF” szövegrész
helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg
lép.

62. §
A merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzõkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezményhez
csatolt szabályok kihirdetésérõl szóló 124/2004. (X. 19.)
GKM rendelet 4. mellékletében foglalt ‘Nemzetközi merülésvonal bizonyítvány’-ban és 5. mellékletében foglalt
‘Nemzetközi merülésvonal mentesítési bizonyítvány’-ban
a) a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg,
b) a „Central Inspectorate of Transport” szövegrész helyébe a „Central Office of the National Transport Authority” szöveg
lép.

63. §
A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
a) 1. §-ának (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
közlekedési felügyelet (a továbbiakban: felügyelet), a
Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)
és a Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai (a továbbiakban: regionális igazgatóság) és az NKH Központi Hivatalának” szöveg,
b) 5. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-ának (3) bekezdésében, 15. §-ának (3) bekezdésében, (4) bekezdésében és
(6) bekezdése elsõ mondatában, 18. §-ának (4) bekezdésében, 21. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében, 32. §-ának (1) bekezdésében,
33. §-ának (4) bekezdésében, (5) bekezdésében, (6) bekezdése második mondatában és (8) bekezdésében, 34. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában, 3. melléklete 2.5. pontjának utolsó bekezdésében, 3. melléklete 3.1.2. pontjának
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d) alpontjában, 3. melléklete 3.1.4. pontjának elsõ bekezdésében, 3. melléklete 3.2. pontjának elsõ és második bekezdésében, 7. melléklete II. pontjának második és harmadik bekezdésében, 8. melléklete 1.1. pontjának elsõ bekezdésében, 8. mellékletének 7.5.1. pontjában, 8. melléklete
7.5.1.1. pontjának utolsó bekezdésében, valamint 8. melléklete 7.5.2.3. pontjának elsõ bekezdésében az „a KFF”
szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala” szöveg,
c) 8. §-ának (3) bekezdésében, 16. §-át megelõzõ alcímben és 16. §-ának felvezetõ szövegében az „A KFF”
szövegrész helyébe az „Az NKH Központi Hivatala” szöveg,
d) 13. §-ának (4) bekezdésében az „a KFF-nek” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatalának” szöveg,
e) 2. §-ának 24., 33. és 35. pontjában, 3. §-ának (1) bekezdésében és (6) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében és (3) bekezdésében, 8. §-ának (1) bekezdésében,
(2) bekezdésében és (3) bekezdésében, 9. §-ának (5) bekezdésében, (6) bekezdésében és (7) bekezdésében,
14. §-ának (5) bekezdésében és (7) bekezdésében,
15. §-ának (4) bekezdésében, (5) bekezdésében és (6) bekezdése második mondatában, 17. §-ának (3) bekezdésében, 21. §-ának (3) bekezdésében, 32. §-ának (3) bekezdésében, 33. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 34. §-ának
(4) bekezdésében, 37. §-ának (1) bekezdésében, 3. melléklete 3.5.1. pontjának elsõ bekezdésében, 3. melléklete
4. pontjának felvezetõ szövegében, 3. melléklete
4.1.4.1. pontjának második bekezdésében, 6. melléklete
II. pontja 1. alpontjának elsõ, második és negyedik bekezdésében, 6. melléklete ‘Az oktatásban használt jármûvek
követelményei és vizsgálata’ alcíme 2. alpontjának második bekezdésében, 8. melléklete 1.2. pontjának elsõ és második bekezdésében, 8. melléklete 1.3. pontjának második
bekezdésében, 8. mellékletének 3.1. pontjában, 8. melléklete 3.2.1. pontjának második bekezdésében, 8. melléklete
3.2.2. pontjának második bekezdésében, 8. melléklete
3.2.3. pontjának második bekezdésében, 8. melléklete
3.3. pontjának elsõ és második bekezdésében, 8. melléklete 3.5. pontjának harmadik és negyedik bekezdésében,
8. melléklete 4. pontja felvezetõ szövegének elsõ, második
és harmadik mondatában, 8. mellékletének 6.1.7. pontjában, 8. melléklete 7.2.1. pontjának elsõ bekezdésében,
8. melléklete 7.2.2.1. pontjának elsõ bekezdésében,
8. melléklete 7.2.3. pontjának második bekezdésében,
8. melléklete 7.3.1. pontjának elsõ bekezdésében, 8. melléklete 7.4.2.1. pontjának elsõ bekezdésében, 8. melléklete
7.5.4. pontjának harmadik és hatodik bekezdésében,
8. melléklete 7.5.6.1. pontjának c) alpontjában, 8. melléklete 7.5.7.3. pontjának nyolcadik bekezdésében, valamint
9. mellékletének 13. pontjában a „felügyelet” szövegrész,
továbbá 6. melléklete II. pontja 1. alpontjának második bekezdésében a „megyei felügyelet” szövegrész helyébe a
„regionális igazgatóság” szöveg,
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f) 9. §-ának (4) bekezdésében, 13. §-ának (4) bekezdésében, 15. §-a (3) bekezdésében és (6) bekezdésének elsõ
mondatában, 17. §-a (4) bekezdésének felvezetõ szövegében, 29. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegében,
8. melléklete 1.3. pontjának elsõ bekezdésében, 8. mellékletének 1.4. pontjában, 8. melléklete 2. pontjának címében,
8. mellékletének 2.1. pontjában és 8. melléklete 3.5. pontjának elsõ bekezdésében az „A felügyelet” szövegrész helyébe az „A regionális igazgatóság” szöveg,
g) 2. §-ának 9. és 19. pontjában, 7. §-ában, 35. §-ának
(1) bekezdésében, 36. §-ának felvezetõ szövegében,
8. melléklete 1.2. pontjának második bekezdésében a „felügyeletnél” szövegrész, valamint 6. melléklete ‘Az oktatásban használt jármûvek követelményei és vizsgálata’ alcíme 5. pontjának második gondolatjeles bekezdésében a
„közlekedési felügyeletnél” szövegrész helyébe a „regionális igazgatóságnál” szöveg,
h) 3. §-ának (2) bekezdésében, 9. §-ának (3) bekezdésében, 3. melléklete 3.2.1. pontjának utolsó bekezdésében,
8. melléklete 1.3. pontjának elsõ bekezdésében, 8. mellékletének 3.1. pontjában, 8. melléklete 3.2.1. pontjának elsõ
bekezdésében, 8. melléklete 3.2.2. pontjának elsõ bekezdésében, 8. melléklete 3.2.3. pontjának elsõ bekezdésében,
8. melléklete 4.1. pontjának elsõ és második bekezdésében, 8. melléklete 5.4. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdésében, 8. melléklete 7.5.6.1. pontjának a) alpontjában,
valamint 8. mellékletének 9. pontjában a „felügyeletnek”
szövegrész helyébe a „regionális igazgatóságnak” szöveg,
i) 12. §-ának (1) bekezdésében a „felügyelettõl” szövegrész, valamint 8. melléklete 1.1. pontjának második bekezdésében a „közlekedési felügyelettõl” szövegrész helyébe a „regionális igazgatóságtól” szöveg,
j) 16. §-ának g) pontjában a „felügyeleteknél” szövegrész helyébe a „regionális igazgatóságoknál” szöveg,
k) 8. melléklete 1.2. pontjának második bekezdésében
a „felügyelethez” szövegrész helyébe a „regionális igazgatósághoz” szöveg,
l) 8. melléklete 3.5. pontjának harmadik bekezdésében
a „felügyeleten” szövegrész helyébe a „regionális igazgatóságon” szöveg,
m) 18. §-ának (1) bekezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szövegrész, valamint 21. §-ának (2) bekezdésében, 24. §-ában,
30. §-ában, 32. §-ának (2) bekezdésében, 33. §-ának
(1) bekezdésében és 37. §-ának (1) bekezdésében az
„a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
n) 19. §-ának második mondatában és 31. §-ának
(2) bekezdésében az „A KKF” szövegrész helyébe az
„Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
o) 2. mellékletének 18. pontjában, 8. melléklete
1.1. pontjának utolsó bekezdésében, 9. mellékletének
8. pontjában a „közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a „regionális igazgatóság” szöveg,
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p) 34. §-ának (4) bekezdésében a „felügyelet vezetõje”
szövegrész helyébe a „regionális igazgatóság igazgatója”
szöveg,
q) 35. §-ának (2) bekezdésében a „felügyelet vezetõjét”
szövegrész helyébe a „regionális igazgatóság igazgatóját”
szöveg,
r) 6. melléklete II. pontja 1. alpontja negyedik bekezdésének elsõ mondatában a „megyében (a fõvárosban)” szövegrész, valamint 6. melléklete II. pontja 1. alpontja negyedik bekezdésének második mondatában a „megyében”
szövegrész helyébe a „regionális igazgatóság illetékességi
területén” szöveg,
s) 8. melléklete 1.2. pontjának második bekezdésében a
„Más megyébe” szövegrész helyébe a „Más regionális
igazgatóság illetékességi területére” szöveg,
t) 9. mellékletének 14. pontjában a „közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szöveg
lép.

64. §
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM rendelet módosításáról rendelkezõ
46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet 1. melléklete „B” melléklete 8. részének 8.2.2.8.3 alpontjában „A bizonyítvány
mintája” táblázat ‘2’ jelû oszlopa negyedik és hetedik sorában, 2. melléklete (4) pontja második bekezdésének elsõ
és második mondatában, valamint 2. melléklete (8) pontjában a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg lép.

65. §
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetésérõl szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról rendelkezõ 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet 2. §-ának
(2) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg lép.

66. §
A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által
létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet
a) 1. §-ának (1) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg,
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b) 1. §-ának (2) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

67. §
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 3. melléklete ‘I. Szakhatóságok’ alcíme alatti
a) 4.1. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdésében,
4.2. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdésében és
4.3. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) 4.1. pontjának harmadik gondolatjeles bekezdésében az „a területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet” szövegrész, 4.2. pontjának harmadik gondolatjeles bekezdésében az „a területileg illetékes megyei, fõvárosi
közlekedési felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága”
szöveg,
c) 4.1. pontjának ötödik és nyolcadik gondolatjeles bekezdésében a „Fõvárosi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
d) 4.1. pontjának második, negyedik és hatodik gondolatjeles bekezdésében, 4.2. pontjának második és negyedik
gondolatjeles bekezdésében, 4.3. pontjának második gondolatjeles bekezdésében, valamint 4.4. pontjának második
gondolatjeles bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg,
e) 4.4. pontjának elsõ gondolatjeles bekezdésében a
„Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a
„Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési
Igazgatósága” szöveg
lép.

68. §
A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések
végrehajtásáról szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet
2. §-ának e) pontjában a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

14002

MAGYAR KÖZLÖNY
69. §

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet
a) 2. §-ának f) pontjában a „megyei (fõvárosi) Közlekedési Felügyeletnél” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatóságánál” szöveg,
b) 2. §-ának k) pontjában és 3. §-ának (1) bekezdésében
a „Központi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,
c) 2. §-ának l) pontjában a „kártya tulajdonosának lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei (fõvárosi) Közlekedési Felügyelet, másodfokon a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a kártya tulajdonosának lakóhelye (székhelye)
szerint területileg illetékes regionális igazgatósága, másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg,
d) 5. §-ának (1) bekezdésében a „telephely szerint illetékes megyei (fõvárosi) Közlekedési Felügyeletnél” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a telephely szerint területileg illetékes regionális igazgatóságánál” szöveg,
e) 5. §-ának (3) bekezdésében és (4) bekezdésében,
8. §-ának (1) bekezdésében és (4) bekezdésében,
11. §-ának (9) bekezdésében, 12. §-ának (3) bekezdésében, 14. §-ának (2) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg,
f) 11. §-ának (4) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelethez” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatalához” szöveg,
g) 11. §-ának (8) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyeletnek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatalának” szöveg,
h) 12. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „területileg
illetékes megyei (fõvárosi) Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága” szöveg,
i) 12. §-ának (5) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
Közlekedési Felügyelethez” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságához”
szöveg
lép.

70. §
(1) Az autógáz töltõállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
rendelet 2. mellékletének „A Gazdasági és Közlekedési
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Minisztérium területén” alcím alatt az „Elsõ fok” oszlopban
a) a „Központi Közlekedési Felügyelet” és a „Fõvárosi
Közlekedési Felügyelet” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága” szöveg,
b) a „területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet” és a „területileg illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet” szövegrészek helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága”
szöveg,
c) a „Polgári Légiközlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága” szöveg
lép.
(2) Az autógáz töltõállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
rendelet 2. mellékletének „A Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium területén” alcím alatt a „Másodfok” oszlopban
a) a „Fõvárosi Közlekedési Felügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
b) a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrészek helyébe
a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala” szöveg
lép.

71. §
A hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet
a) 4. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában a „Központi Közlekedési Felügyeletnél (a továbbiakban: KKF)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságánál” szöveg,
b) 4. §-a (2) bekezdésének második mondatában és
(3) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdésében, (3) bekezdésében és (5) bekezdésében, 7. §-a
(6) bekezdésének elsõ és második mondatában, 8. §-ának
(4) bekezdésében és (5) bekezdésében, 9. §-ának (2) bekezdésében, 9. §-a (3) bekezdésének második mondatában
és (5) bekezdésének második mondatában, 10. §-a (1) bekezdésének elsõ és második mondatában, 10. §-a (3) bekezdésének második mondatában, 11. §-ának (4) bekezdésében, 15. §-a (2) bekezdésének második mondatában,
16. §-ának (11) bekezdésében, 16. §-a (12) bekezdésének
elsõ mondatában, valamint 17. §-ának harmadik mondatában az „a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
c) 9. §-a (3) bekezdésének elsõ mondatában és (5) bekezdésének harmadik mondatában, 10. §-a (3) bekezdésének elsõ mondatában, 12. §-ának (2) bekezdésében, 15. §-a
(2) bekezdésének elsõ mondatában, valamint 17. §-ának
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elsõ mondatában az „A KKF” szövegrész helyébe az
„Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
d) 12. §-ának (1) bekezdésében az „a KKF-et” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát” szöveg,
e) 14. §-ának (5) bekezdésében az „a KKF-nek” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szöveg,
f) 15. §-ának (1) bekezdésében az „a KKF-nél” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál” szöveg,
g) 16. §-a (12) bekezdésének második mondatában az
„a KKF-tõl” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától” szöveg,
h) 5. melléklete 6. pontjának elsõ mondatában az
„a KKF-hez” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához” szöveg
lép.

72. §
A nagysebességû transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelet
a) 4. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában az „Központi Közlekedési Felügyeletnél (a továbbiakban: KKF)”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóságánál” szöveg,
b) 4. §-a (2) bekezdésének második mondatában és
(3) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdésében és (5) bekezdésében, 7. §-a (6) bekezdésének elsõ
és második mondatában, 8. §-ának (4) bekezdésében és
(5) bekezdésében, 9. §-ának (2) bekezdésében, 9. §-a
(3) bekezdésének második mondatában, 9. §-a (6) bekezdésének második mondatában, 10. §-a (1) bekezdésének
elsõ és második mondatában, 11. §-a (4) bekezdésének
elsõ és második mondatában, 14. §-ának (1) bekezdésében
és (2) bekezdésének második mondatában, 15. §-ának
(11) bekezdésében és (12) bekezdésének elsõ mondatában,
valamint 16. §-a harmadik mondatában az „a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg,
c) 7. §-ának (3) bekezdésében, valamint 15. §-a
(12) bekezdésének második mondatában az „a KKF-tõl”
szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságától” szöveg,
d) 9. §-ának (3) bekezdésének elsõ mondatában és
(6) bekezdésének harmadik mondatában, 10. §-a (3) bekezdésének elsõ és második mondatában, 12. §-ának
(2) bekezdésében, 14. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában, valamint 16. §-ának elsõ mondatában az „A KKF”
szövegrész helyébe az „Az NKH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága” szöveg,
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e) 9. §-ának (5) bekezdésében és 13. §-ának (5) bekezdésében az „a KKF-nek” szövegrész helyébe az „az NKH
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának” szöveg,
f) 12. §-ának (1) bekezdésében az „a KKF-et” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát” szöveg
lép.

73. §
A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006.
(VI. 26.) GKM rendelet
a) 4. §-ának (1) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügyelethez (a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban:
NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához” szöveg,
b) 4. §-ának (4) bekezdésében és (5) bekezdésében,
2. melléklete bevezetõ szövegének második bekezdésében, valamint 2. melléklete 6. pontjában az „a KKF” szövegrész helyébe az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szöveg
lép.

74. §
Az egyes építményekkel, építési munkákkal a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértõi
tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat
szakirányú jellege igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól szóló 69/2006. (IX. 27.) GKM rendelet
a) 5. §-ának a) pontjában a „Központi Közlekedési Felügyelethez” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságához” szöveg,
b) 5. §-ának b) pontjában az „a Polgári Légiközlekedési
Hatósághoz” szövegrész helyébe az „az NKH Polgári
Légiközlekedési Igazgatóságához” szöveg,
c) 7. §-ának a) pontjában az „a Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH Központi Hivatala”
szöveg
lép.

75. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
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a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése,
b) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.)
KHVM rendelet 1. mellékletében a „Közlekedési szervek”
alcímének 6–25. pontjai,
c) a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.)
GKM rendelet 1. mellékletének „III. kategória” címében
„Budapest” alcím alatt a „Fõvárosi Közlekedési Felügyelet 1061 Budapest, Andrássy út 8.” és a „Pest Megyei Közlekedési Felügyelet 1141 Budapest, Komócsy u. 17–19.”
szövegrészek,
d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról rendelkezõ 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet
6. §-ának (1) bekezdése.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérõl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.)
a környezeti levegõ minõségének vizsgálatáról és ellenõrzésérõl 2. cikkének 1–4. és 9–10. pontja, 3. cikke, 4. cikkének (6) és (7) bekezdése, 5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8., 9., 10. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése;
b) a Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a
környezeti levegõben lévõ kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekrõl 2. cikkének (8–11) pontja, 3. cikkének 4. bekezdése 5. cikkének (5) bekezdése, 7. cikkének
(1) bekezdése és 9. cikkének (7) bekezdése;
c) a Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november 16.) a környezeti levegõben lévõ benzolra és
szén-monoxidra vonatkozó 5. cikkének (1) és
(6) bekezdése;
d) az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK
irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidrogénekrõl 3. cikk (2)–(3) bekezdése, 4. cikk (2) és (6) bekezdése.”
2. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
48/2006. (XII. 27.) KvVM
rendelete
a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelölésérõl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel
egyetértésben – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva, a következõket rendelem el:

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
3. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a környezeti levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidrogénekrõl szóló 2004. december 15-i
2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
3. cikk (2)–(3) bekezdésének, 4. cikk (2) és (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 48/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Zónacsoport a szennyezõ anyagok szerint
Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid

PM10

Benzol

Talajközeli
ózon

PM10
Arzén (As)

PM10
Kadmium (Cd)

PM10
Nikkel (Ni)

PM10
Ólom (Pb)

PM10 benz(a)pirén (BaP)

E

B

D

B

E

O-I

F

F

F

F

B

F

C

F

B

E
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E

F

F

F

D

E

C

F

D

E

O-I

D

E

F

F

B

F

C

F

D

F

O-I

F

F

F

F

D

F

C

D

D

F

O-I

B

B

D

B

D

F

C

F

D

F

O-I

F

F

F

F

B

D

E

F

D

F

O-I

F

F

F

F

D

F

C

D

B
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O-I

E

F

F

F

B

F
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F

D

E

O-I

F

F

F

F

D

F

F

F

E

F

O-I

F

F

F

F

D

F

D

D

D

F

O-I

E

F

F

F

D

F

D

F

B

F

O-I

E

E

F

F

D

F

D

F

D

F

O-I

D

F

F

F

B

F

E

E

E

F

O-I

F

F

F

F

D

F

E

E

B

F

O-I

E

F

F

F

D

F

D

E

D

E

O-I

F

F

F

F

D

F

F

F

B

F

O-I

F

F

F

F

D

F

D

E

D

F

O-I

F

F

F

F

B

F

C

E

D

E

O-I

E

F

F

F

D

C

E

B

E

O-I

F

F

F

F

D

D

F

D

F

O-I

F

F

F

F

B

F

D

E

D

F

O-I

F

F

F

F

B

F

E

F

D

F

O-I

F

F

F

F

D
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Légszennyezettségi agglomeráció
1. Budapest és környéke
Légszennyezettségi zóna
2. Gyõr-Mosonmagyaróvár
3. Komárom–Tatabánya–Esztergom
4. Székesfehérvár–Veszprém
5. Dunaújváros környéke
6. Pécs környéke
7. Visonta környéke
8. Sajó Völgye
9. Debrecen környéke
10. Az ország többi területe,
kivéve az alább kijelölt városokat
11. Kijelölt városok
Ajka
Baja
Eger
Kaposvár
Kecskemét
Nyíregyháza
Békéscsaba
Salgótarján
Sopron
Szeged
Szombathely
Szolnok
Zalaegerszeg

Kén-dioxid
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
az egészségügyi miniszter, valamint
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM
együttes rendelete
a légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött
légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következõket rendeljük el:
1. §
(1) A légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl
szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. §-a (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelet 1.1. számú mellékletében szereplõ – veszélyességi fokozatba sorolt – légszennyezõ anyagokra – a
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – a légszennyezettség abban meghatározott egészségügyi határértékeit kell
alkalmazni az ország egész területére. A melléklet A) pontjában felsorolt, kiemelt jelentõségû légszennyezõ anyagokat és a B) pontban felsorolt ülepedõ port és néhány összetevõjét, valamint a C) pontban felsorolt arzént,
3,4-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt – külön jogszabályban meghatározott módon – rendszeresen ellenõrizni
és értékelni kell.”
(2) Az R. 4. §-a (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A légszennyezettség mértéke alapján megállapított
zónák típusait a 4. számú melléklet tartalmazza. A zónák
kijelölésénél az 1.1. számú melléklet A) és B) pontjában
felsorolt légszennyezõ anyagokat, valamint a C) pontban
felsorolt arzént, 3,4-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt
kell figyelembe venni.
(7) A légszennyezettség mértéke alapján megállapított
zónák típusain túlmenõen a 4. számú melléklet tartalmazza
azon zónák típusait is, amelyekben a talaj közeli ózon és
egyes nehézfémek koncentrációja meghaladja a cél értéket, illetõleg a hosszú távú cél értéket, továbbá a PM10
porfrakcióban a policiklikus aromás szénhidrogének rákkeltõ kockázatának jelzésére szolgáló 3,4-benz(a)pirén
szennyezettség alapján megállapított zónák típusait is.”
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2. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.)
a környezeti levegõ minõségének vizsgálatáról és ellenõrzésérõl 2. cikke, 3. cikke, 4. cikkének (6) és (7) bekezdése,
5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8., 9., 10. cikke,
11. cikkének (1) bekezdése;
b) a Tanács 97/101/EK határozata (1997. január 27.) a
tagállamok környezeti levegõ minõséget mérõ hálózatai és
egyedi állomásai kölcsönös információ és adatcseréjének
kialakításáról 1. cikkének (1) bekezdése, 4. és 5. cikke;
c) a Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.)
a környezeti levegõben lévõ kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekrõl 2. cikkének 5–7. pontja és 10–11.
pontja, 3. cikkének (1) és (2) bekezdése, 4. cikkének (1) és
(2) bekezdése, 5. cikkének (1) bekezdése, 6. cikke;
d) a Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november
16.) a környezeti levegõben lévõ benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekrõl 1. cikke, 3. cikkének
(1) bekezdése, 4. cikke, 5. cikkének (1) és (6) bekezdése;
e) az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve a környezeti levegõ ózontartalmáról 2. cikkének 1.,
2., 4., 5., 9–12. pontja, 3. cikke, 4. cikkének (1) és (2) bekezdése, 5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8. cikke,
10. cikkének (1a)–(1c) és (2a)–(2c) bekezdése, valamint
14. cikke;
f) az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK
irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidrogénekrõl 1. cikk a) pontja,
I. melléklete.”

3. §
Az R. 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
mellékletében foglalt 1.1 számú melléklet lép.

4. §
Az R. 5. számú melléklete 3. pontjának „Szerves anyagok osztályba sorolása” címû táblázata helyébe e rendelet
2. számú mellékletében foglalt táblázat lép.

5. §
Az R. 6. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
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1. cikk a) pontjának, I. mellékletének való megfelelést
szolgálja.

6. §
(1) Ez a rendelet 2007.január 1-jén lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k,

Dr. Molnár Lajos s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi
miniszter

egészségügyi miniszter

(2) Ez a rendelet a környezeti levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidrogénekrõl szóló 2004. december 15-i
2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

Gõgös Zoltán s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
minisztériumi államtitkár

1. számú melléklet a 49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelethez
1.1. számú melléklet: A légszennyezettség egészségügyi határértékei
A levegõ térfogatot 293 K hõmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.
[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]
A) Kiemelt jelentõségû légszennyezõ anyagok
Határérték [µg/m3]
Légszennyezõ anyag
[CAS szám]

órás
határérték

Kén-dioxid
[7446-09-5]

Nitrogén-dioxid1
[10102-44-0]

Nitrogénoxidok (mint
NO2)
Szén-monoxid
[630-08-0]

Veszélyességi
fokozat

éves
24 órás
tûréshatár

határérték

250
50%
125
a naptári év
amely
a naptári év
alatt 24-nél 2001. I. 1-jétõl
alatt 3-nál
többször nem
évenként
többször nem
léphetõ túl
egyenlõ mérléphetõ túl
tékben csökken, és 2005.
I. 1-jére eléri
a 0%-ot
100
50%
85
a naptári év
amely 2001.
alatt 18-nál I. 1-jétõl éventöbbször nem ként egyenlõ
léphetõ túl
mértékben
csökken,
és 2010.
I. 1-jére eléri
a 0%-ot
200
150

10 000

5 0002

50

tûréshatár

3

403

III.

50%
amely 2001.
I. 1-jétõl évenként egyenlõ
mértékben
csökken, és
2010. I. 1-jére
eléri a 0%-ot

II.

703

II.

3 000

II.

Új létesítmények engedélyezésénél a tûréshatár nem vehetõ figyelembe.
1

Új kibocsátás csökkentõ intézkedési terv készítésénél a nitrogén-dioxid határértéket kell figyelembe venni.
Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma, amelyet az órás átlagok alapján készített 8 órás mozgó átlagértékekbõl kell kiválasztani. Például bármelyik nap elsõ vizsgálati periódusa a megelõzõ nap 17 órától az adott nap 01 óráig tart. Bármelyik nap utolsó vizsgálati periódusa az adott napon 16 órától
24 óráig tart.
3
Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerûen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett mérés.
2
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Határérték [µg/m3]
Légszennyezõ anyag
[CAS szám]

24 órás
határérték

Szálló por (PM10)

Szálló por (TSPM:
összes lebegõ por)
Ólom [7439-92-1]
Higany [7439-97-6]
és szervetlen
higany vegyületek
Hg-ként
Benzol3 [71-43-2]

Veszélyességi
fokozat

éves

órás

50
a naptári év
alatt 35-nél
többször nem
léphetõ túl

200

tûréshatár

50%
amely 2001.
I. 1-jétõl évenként egyenlõ
mértékben
csökken, és
2005. I. 1-jére
eléri a 0%-ot

100

104
öt év után felülvizsgálatra
kerül

határérték

40

1

tûréshatár

20%
amely 2001.
I. 1-jétõl évenként egyenlõ
mértékben
csökken, és
2005 I. 1-jére
eléri a 0%-ot

III.

501

III.

0,31
11

I.
I.

52

100%
amely 2006.
I. 1-jétõl évenként egyenlõ
mértékben
csökken, és
2010.
I. 1-jére eléri
a 0%-ot

I.

1

Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerûen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.
2
Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerûen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás, illetõleg 168 órás mérés.
3
Rákkeltõ légszennyezõ anyag.
4
2009. április 15-e után kerül felülvizsgálatra.

Légszennyezõ anyag
[CAS szám]

Ózon [10028-15-6]

Határérték [µg/m3]

Veszélyességi fokozat

Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma

1201, 2

I.

1
A 120 µg/m3 határértéket 2009. december 31-ig egy naptári évben, három éves vizsgálati idõszak átlagában, 80 napnál többször nem szabad túllépni.
A 120 µg/m3 célérték, amelyet 2010. évtõl kezdve egy naptári évben, három éves vizsgálati idõszak átlagában, 25 napnál többször nem szabad túllépni.
A hosszú távú célérték, 2020. évtõl, 120 µg/m3, amely egy naptári év alatt mért napi 8 órás mozgó átlagkoncentráció maximuma.
2
A maximum értéket az órás átlagok alapján képzett 8 órás mozgó átlagértékekbõl kell kiválasztani. Az ily módon számított 8 órás átlagokat arra a napra kell
vonatkoztatni, amelyen a 8 órás idõtartam végzõdik, tehát bármelyik nap elsõ vizsgálati periódusa a megelõzõ nap 17 órától az adott nap 01 óráig tart. Bármelyik nap utolsó vizsgálati periódusa az adott napon 16 órától 24 óráig tart.
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B) Az ülepedõ por és néhány összetevõje
Határértékek

Légszennyezõ anyag
[CAS szám]

Veszélyességi fokozat

Ülepedõ por, toxikus anyagot nem tartalmaz
Ólom [7439-92-1]
Kadmium1 [7440-43-9]
Vízoldható fluoridok F-ként (F: [7782-41-4])

30 napos

éves

16 g/m2 × 30 nap
7,5 mg/m2 × 30 nap
0,15 mg/m2 × 30 nap
50 mg/m2 × 30 nap

120 t/km2 × év

IV.
I.
I.
I.

1
Rákkeltõ légszennyezõ anyag.
Toxikus anyagok keverékporának veszélyességi fokozatát a legveszélyesebb komponens határozza meg.

C) Egyes rákkeltõ légszennyezõ anyagok
Határérték [µg/m3]

Légszennyezõ anyag
[CAS szám]

Célérték [µg/m3]

Veszélyességi
fokozat

0,01

0,006

I.

0,00012
0,051

0,001

I.
I.

24 órás

Arzén [7440-38-2] és vegyületei As-ként,
belélegezhetõ formában3
3,4-Benz(a)pirén [50-32-8]3
Berillium [7440-41-7] és vegyületei Be-ként,
belélegezhetõ formában
1,3-Butadién [106-99-0]
Dioxinok és furánok (2,3,7,8-TCDD: tetraklórdibenzo-dioxin toxikus egyenértékben kifejezve)
Kadmium [7440-43-9] és vegyületei Cd-ként, belélegezhetõ formában3
Króm [7440-47-3] és vegyületei Cr-ként,
belélegezhetõ formában
Nikkel [7440-02-0] és vegyületei Ni-ként,
belélegezhetõ formában3
Tetraklór-etilén (perklór-etilén) [127-18-4]
Triklór-etilén [79-01-6]
Vinil-klorid [75-01-4]

0,001

éves

2,251
1 × 10-6
[1 pg/m3]1
0,005

I.
I.
0,005

I.

0,051
0,025

I.
0,02

I.

601
231
52

250

I.
I.
I.

Határérték (rost/m3)5
Légszennyezõ anyag

Azbeszt4
1

Veszélyességi fokozat
24 órás

éves

1000

1000

I.

Meghatározására alkalmazott mérési program: legalább heti egy-egy, véletlenszerûen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az
év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.
2
Üzemelõ, meglévõ vinil-kloridot elõállító technológia esetében, a telephely határán, a légszennyezettség éves egészségügyi határértéke 2007. október 31-ig
50 µg/m3, illetve 2007. október 31. után 30 µg/m3.
3
A koncentrációt a PM 10 porfrakcióban lévõ teljes mennyiség éves átlagában kell meghatározni, és a célértéket 2012. december 31-ig kell elérni.
4
Az azbeszt kifejezés alatt a következõ szálas szilikátokat kell érteni: krokidolit [12001-28-4] (kékazbeszt), aktinolit [77536-66-4], antofillit [77536-67-5],
amozit [12172-73-5] (barna azbeszt), tremolit [77536-68-6].
5
A határértéket 2005. január 1. után pásztázó elektronmikroszkóppal mérve kell ellenõrizni.
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2. számú melléklet a 49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelethez
Szerves anyagok osztályba sorolása
Megnevezés [CAS szám]

Képlet

Acetaldehid [75-07-0]
C2H4O
Acetofenon [98-86-2]
C8H8O
Aceton [67-64-1]
C3H6O
Akril-nitril [107-13-1]
C3H3N
Akrilsav [79-10-7]
C3H4O2
Akrilsav-etil-észter
lásd: etil-akrilát
Akrilsav-metil-észter
lásd: metil-akrilát
Akrolein
lásd: 2-propenál
Alkil-alkoholok (kivéve metanol)
lásd: n-Propil-alkohol
Alkil-ólomvegyületek
lásd: Ólom-tetraetil
n-Amil-acetát [628-63-7]
C7H14O2
sec.-Amil-acetát [626-38-0]
C7H14O2
2-Amino-2-metilpropanol [124-68-5]
(CH3)2(NH2)CH2OH
Anilin [62-53-3]
C6H7N
Benz(a)antracén [56-55-3]
C18H12
Benzil-klorid
lásd: α-klór-toluol
Benzoil-peroxid [94-36-0]
C14H10O4
Benzinek ásványolajból [8006-61-9]
Bifenil [92-52-4]
C12H10
1,3-Butadién (divinil, viniletilén)
C4H6
[106-99-0]
2-Butanon [78-93-3]
C4HO
Butil-acetát (ecetsav-butil-észter)
C6H12O2
[123-86-4]
Butil-aldehid (butiraldehid) [123-72-8]
C4H8O
n-Butil-benzol [104-51-8]
C10H14
sec.-Butil-benzol [135-98-8]
C10H14
terc.-Butil-benzol [98-06-6]
C10H14
Butil-diglikol
C8H17O3
(dietilén-glikol-monobutil-éter) [112-34-5]
1,4-Butilén-glikol (1,4 bután-diol)
C4H6
[110-63-4]
Butil-glikol
lásd: 2-butoxi-etanol
Butil-hidroxi-acetát (butil-glikolát)
C6H12O3
[7397-62-8]
Butil-klorid (1-klór-bután) [109-69-3]
CH3(CH2)3Cl
2-Butoxi-etanol [111-76-2]
C6H14O2
Ciklohexanol [108-93-0]
C6H12O
Ciklohexanon [108-94-1]
C6H10O
Ciklohexil-amin [108-91-8]
C6H11NH2
Ciklopentán [287-92-3]
C5H10
Dekalin [91-17-8]
C10H18
Diaceton-alkohol
lásd: 4-hidroxi-4-metil-2-pentanon

Osztály

B
B
C
A
C

C
C
C
B
A
C
B
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
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Megnevezés [CAS szám]

Dibenz (a,h) antracén [53-70-3]
Dibróm-metán [74-95-3]
Dibutil-éter [142-96-1]
Dietanol-amin
Dietil-amin [109-89-7]
m-Dietil-benzol [141-93-5]
p-Dietil-benzol [105-05-5]
Dietil-éter [60-29-7]
Di(2-etil-hexil)-ftalát [117-81-7]
Diizobutil-keton
Diizopropil-éter [108-20-3]
Difenil
3,3-diklór-benzidin [91 94-1]
1,1-Diklór-propán [78-99-9]
Dimetil-diszulfid [624-92-0]
Dinitro-orto-krezol [534-52-1]
Diklórbenzol
(o-):[95-50-1] (m-):[541-78-1]
Diklór-benzol (p-):[106-46-7]
Diklór-difluor-metán [75-71-8] Betiltva
1,1-Diklóretán [75-34-3]
1,2-Diklóretán [107-06-2]
1,1-Diklóretilén [75-35-4]
1,2-Diklóretilén [540-59-0]
Diklórfenolok (2,4-): [120-83-2]
2-4-Diklór-fenoxi-ecetsav
Diklórmetán [75-09-2]
Dimetil-amin [124-40-3]
N,N-dimetilanilin [121-69-7]
Dimetil-éter [115-10-6]
Dimetil-szulfát [77-78-1]
N,N-Dimetil-formamid [68-12-2]
2,6-Dimetil-heptán-4-on [108-83-8]
Dioktil-ftalát
Dipentén [138-86-3]
1,4-Dioxán [123-91-1]
Ecetészter
Ecetsav [64-19-7]
Ecetsav-anhidrid [108-24-7]
Ecetsav-butil-észter
Ecetsav-etil-észter
Ecetsav-metil-észter
Ecetsav-vinil-észter
Epiklórhidrin (1,2-epoxi3-klór-propán)
[106-89-8]
Etanol (etil-alkohol) [64-17-5]

MAGYAR KÖZLÖNY
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Képlet

Osztály

C22H14
CH2Br2
C8H18O
lásd: 2,2-imino-dietanol
C4H11N
C10H14
C10H14
C4H10O
C24H38O4
lásd: 2,6-dimetil-heptán-4-on
C6H14O
lásd: bifenil
C12H10Cl2N2
C3H6C12
C2H6S2
C7H6N2O5
C6H4Cl2

A
A
C
C
C
C
C
B
C
A
C
C
B
C

C6H4Cl2
CCl2F2
C2H4Cl2
C2H4Cl2
C2H2Cl2
C2H2Cl2
C6H4Cl2O
C8H6Cl2O3
CH2Cl2
C2H7N
C8H11N
C2H6O
C2H6SO4
C3H7NO
C9H18O
lásd: di(2-etil-hexil)-ftalát
C10H16
C4H8O2
lásd: etil-acetát
C2H4O2
C4H6O3
lásd: butil-acetát
lásd: etil-acetát
lásd: metil-acetát
lásd: vinil-acetát
C3H5ClO

C
C
C
B
C
C
C
C
C
C
B
C
A
B
C

C2H6O lásd: alkil-alkoholok

C

C
B
C
C

B
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Megnevezés [CAS szám]

Képlet

Osztály

Etanol-amin [141-43-5]
Éter
Etil-acetát [141-78-6]
Etil-akrilát [140-88-5]
Etil-amin [75-04-7]
Etil-benzol [100-41-4]
Etilén [74-85-1]
Etilénglikol [107-21-1]
Etilénglikol-monobutil-éter
Etilénglikol-monoetil-éter
Etilénglikol-monometil-éter
Etilén-imin [151-56-4]
Etilén-oxid [75-21-8]
Etil-glikol
Etil-klorid
Etil-metil-keton
tetra-Etil-ortoszilikát [78-10-4]
Etoxi-propil-acetát [54839-24-6]
(propilén-glikol-1-etiléter-acetát)
2-Etoxi-etanol [110-80-5]
Fenol [108-95-2]
Fenol-benzotriazol [25973-55-1]
Formaldehid [50-00-0]
Ftálsav-anhidrid [85-44-9]
2-Furaldehid [98-01-1]
Furfurál, furfurol
Furfuril-alkohol [98-00-0]
Glikol
Hangyasav [64-18-6]
Hangyasav-metil-észter
Hidrazin [302-01-2]
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanon [123-42-2]
2,2-Imino-dietanol [111-42-2]
Izobutil-alkohol [78-83-1]
Izobutil-bromid [78-77-3]
Izobutil-metil-keton
Izopropenil-benzol [98-83-9]
Izopropil-alkohol (izo-propanil) [67-63-0]
Izopropil-benzol [98-82-8]
Izopropil-bromid [75-26-3]
4-Izopropil-toluol (p-cimol) [99-87-6]
Kálcium-cián-amid [156-62-7]
Kaprolaktám [105-60-2]
Kerozin C10-C14 [8008-20-6]
Klór-acetaldehid [107-20-0]
m-Klór-anilin [108-42-9]

C2H7NO
lásd: dietil-éter
C4H8O2
C5H8O2
C2H7N
C8H10
C2H4
C2H6O2
lásd: 2-butoxi-etanol
lásd: 2-etoxi-etanol
lásd: 2-metoxi-etanol
C2H5N
C2H2O
lásd: 2-etoxi-etanol
lásd: klór-etán
lásd: 2-butanon
(C2H5O)4Si
C7H14O3

C

C4H10O2
C6H6O
C22H29N3O
CH2O
C6H4(CO)2O
C5H4O2
lásd: 2-furaldehid
C5H6O2
lásd: etilénglikol
CH2O2
lásd: metil-formiát
N2H4
C6H12O2
C4H11NO2
C4H10O
(CH3)2CHCH2Br
lásd: 4-metil-2-pentanon
C9H10
(CH3)2CHOH
C9H12
C3H7Br
C10H14
CaCN2
HN(CH2)5CO
C2H3ClO
ClC6H4NH2

C
B
C
C
C
C

A
A

C
C
B
C
B
A
C
B
B
C
B
A
C
C
C
A
B
C
C
C
C
C
C
C
B
C
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Megnevezés [CAS szám]

Képlet

Osztály

p-Klór-anilin [106-47-8]
o-Klór-anilin (2-klór anilin) [95-51-2]
Klór-benzol [108-90-7]
2-Klór-1,3-butadién [126-99-8]
Klór-ecetsav [79-11-8]
Klór-etán [75-00-3]
Klór-metán [74-87-3]
1-Klór-4 nitrobenzol [100-00-5]
Kloroform
2-Kloroprén
2-Klór-propán [75-29-6]
α-Klór-toluol [100-44-7]
Krezolok [1319-77-3]
Kumol
Lakk csiszolatpor
Maleinsav [110-16-7]
Maleinsav-anhidrid [108-31-6]
Metil-merkaptán [74-93-1] és merkaptánok
Metakrilsav [79-41-4]
Metakrilsav-metil-észter
Metanol (metil-alkohol) [67-57-1]
Metil-acetát [79-20-9]
Metil-akrilát [96-33-3]
Metil-amin [74-89-5]
Metil-benzoát [93-58-3]
Metil-bromid [74-83-9] Betiltva
Metil-ciklohexanon [1331-22-2]
1,2-Metil-etil-benzol [611-14-3]
1,3-Metil-etil-benzol [620-14-4]
1,4-Metil-etil-benzol [622-96-8 ]
Metilén-klorid
Metil-etil-keton
Metil-formiát [107-31-3]
Metil-glikol
Metil-izobutil-keton
Metil-jodid [74-88-4]
Metil-klorid
Metil-kloroform
Metil-metakrilát [80-62-6]
4-Metil-m-fenilén-diizocianát [584-84-9]
4-Metil-2-pentanon [108-10-1]
Metil-proxitol (1-metoxi-2 propanol, propilén-glikol-momometil-éter) [107-98-2]
N-metil-2-pirrolidon [872-50-4]
Metil-tercier-butil-éter [1634-04-4]

ClC6H4NH2
ClC6H4NH2
C6H5Cl
C4H5Cl
C2H3ClO2
C2H5CI
CH3Cl
C6H4ClNO2
lásd: triklór-metán
lásd: 2-klór-1,3-butadién
C3H7Cl
C7H7Cl
C7H8O
lásd: izopropil-benzol

A
C
C
C
C
B
B
B

C
A
C
A
C
C
A
C

C4H4O4
C4H2O3
CH4S
C4H6O2
lásd: metil-metakrilát
CH4O
C3H6O2
C4H6O2
CH5N
C8H8O2
CH3Br
C7H12O
C9H12
C9H12
C9H12
lásd: diklór-metán
lásd: 2-butanon
C2H4O2
lásd: 2-metoxi-etanol
lásd: 4-metil-2-pentanon
CH3I
lásd: klór-metán
lásd: 1,1,1-triklór-etán
C5H8O2
C9H6N2O2
C6H12O
C4H10O2

C
A
C
C

C5H9NO
C5H12O

C
C

B
C
C
C
C
A
C
C
C
C

C

B
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Megnevezés [CAS szám]

Képlet

Osztály

3-Metoxi-butilacetát [4435-53-4] [butoxil;
ecetsav-(3-metoxi-butilészter);
3-metoxi-1-butanol-acetát]
2-Metoxi-etanol [109-86-4]
2-Metoxi-etil-acetát (metil-celloszolv
[110-49-6] acetát) (etilén-glikolmonometil-éter-acetát)
2-Metoxi-1-metil-acetát [108-65-62]
(metoxi-propil-acetát)
1-Metoxi-propanol
2-Metoxi-propil-acetát [70657-70-4]
Naftalin [91-20-3]
2-Naftil-amin (béta) [91-59-8]
Naftol (α) [90-15-3]
Nitro-benzol [98-95-3]
Nitro-fenolok (o-):[88-75-5]
(m-):[554-84-7] (p-):[100-02-7]
Nitro-krezol(ok) (4,2-):[119-33-5]
Nitro-toluolok (o-):[88-72-2]
(m-):[99-08-1] (p-):[99-99-0]
Olefin-szénhidrogének (az 1,3-butadién
és az etilén kivételével)
Ólom-tetra-etil [78-00-2]
Paraffin-szénhidrogének [64771-72-8]
(a metán kivételével)
Petróleum [64742-81-0]
Pinének [80-56-8]
Piridin [110-86-1]
2-Propenál [107-02-8]
Propiconazolt [60207-90-1]
n-Propil-alkohol [71-23-8]
Propil-amin [107-10-8]
Propilén [115-07-1]
Propilén-glikol-monometil-éter [107-98-2]
(1-metoxi-2-propanol) (metil-proxitol)
1,2-Propilén-oxid [75-56-9]
Propion-aldehid [123-38-6]
Propionsav [79-09-4]
Szén-diszulfid [75-15-0]
Szénkéneg
Szén-tetraklorid
Sztirol [100-42-5]
Terpentin [8006-64-2]
Tetrahidro-furán [109-99-9]
1,1,2,2-Tetraklór-etán [79-34-5]
Tetraklór-metán [56-23-5] Betiltva

C7H14O3

C

C3H8O2
C5H10O3

B
B

C6H12O3

C

lásd: metil-proxitol
C6H12O3
C10H8
C10H8N
C10H7OH
C6H5NO2
C6H5NO3

B
C
B
C
B
C

C7H7NO3
C2H7NO2

C
B
C

C8H20Pb

C10H16
C5H5N
C3H4O
C15H17Cl2N3O2
C3H8O
C3H9N
C2H5
C4H10O2
C3H6O
C3H6O
C3H6O2
CS2
lásd: szén-diszulfid
lásd: tetraklór-metán
C8H8
C4H8O
C2H2Cl4
CCl4

A
C
C
B
C
B
C
C
C
C
C
A
C
C
B

C
C
C
B
A
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Megnevezés [CAS szám]

Tetralin [119-64-2]
(1,2,3,4-tetrahidro-naftalin)
Texanol (2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol-mono-izobutinát) [25265-77-4]
Tioéterek
Tioglikolsav [68-11-1]
o-Toluidin [95-53-4]
Toluol [108-88-3]
Toluol-2,4-diizocianát
Trietil-amin [121-44-8]
1,1,1-Triklór-etán [71-55-6] Betiltva
1,1,2-Triklór-etán [79-00-5] Betiltva
Triklór-fenolok (2,4,6-):[88-06-2]
Triklór-fluor-metán [75-69-4] Betiltva
Triklór-metán [67-66-33]
Trimetil-amin [121-44-8]
Trimetil-benzol(ok) (pl. mezitilén:
1,3,5-trimetil benzol [108-67-8])
Undekán [1120-21-4]
Vinil-acetát [108-05-4]
Xilenolok (a 2,4-xilenol kivételével)
(2,3-):[526-75-0] (2,5):[95-87-4]
(2,6-):[576-26-1] (3,4-):[95-65-8]
(3,5-):[109-68-9]
Xilenol (2,4-):[105-67-9]
Xilolok [1330-20-7]
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Képlet

Osztály

C10H12

C

C12H24O3

C
A
C
B
C

C2H4SO2
C7H9N
C7H8
lásd: 4-metil-m-feniléndiizocianát
C6H15N
C2H3Cl3
C2H3Cl3
C6H3OCl3
CCl3F
CHCl3
C3H8N
C9H12

C
C
A
B
C
B
B
C

C11 H24
C4H6O2
C8H10O

C
C
C

C8H10O
C8H10

C
C

3. számú melléklet a 49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelethez
(1) Az R. 6. számú melléklete 4. Mészégetés pontjának megjegyzései kiegészülnek a következõ 3. ponttal:
(Megjegyzések:)
„3. A cukoriparban alkalmazott koksztüzelésû aknás mészkemencében való mészgyártás esetén a CO kibocsátás határértékét nem kell figyelembe venni.”
(2) Az R. 6. számú melléklete 7. Helyhez kötött benzin- és dízelüzemû belsõ égésû motorok pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. Helyhez kötött benzin- és dízelüzemû belsõ égésû motorok
Az elõírások a helyhez kötött berendezések belsõ égésû motorjaira vonatkoznak, amelyek tüzelõanyag felhasználása
50 kg/h vagy ennél nagyobb. Az elõírások vonatkoznak a motorok féktermi próbajáratására is.
Az elõírások nem vonatkoznak azokra a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelnek. Ezekre a berendezésekre kibocsátási határértéket nem kell kiadni, alapbejelentésük és légszennyezõ anyag kibocsátásuk éves bejelentése azonban kötelezõ (a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség miatt).
Az adatszolgáltatást számítás alapján, külön jogszabály szerint kell teljesíteni.
Üzemanyag-minõségi követelmény: a gázolaj kéntartalma 0,05 m/m%-nál nem lehet nagyobb.
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Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyezõ anyag koncentráció)
Motortípus

Benzinmotorok
– kétütemû
– négyütemû
Dízelmotorok
– 5 MWth-ot meghaladó teljesítmény esetében
– 3 MWth–5 MWth teljesítmény esetében
– 3 MWth teljesítmény alatt

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szilárd anyag

130
130
130

Szén-monoxid

800

650
650

2000
2000
4000

650
650
650

Megjegyzések:
1. A megadott határértékek a motor névleges teljesítményén mérve érvényesek.
2. A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hõmérsékletû, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. Az 1996 elõtt gyártott közúti jármûmotorok fékpadi járatása esetén a kibocsátási határértékek 17 tf% O2-tartalmú,
273 K hõmérsékletû, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
3. Az 5 MWth-ot meghaladó teljesítményû, új dízelmotorok esetében a nitrogén-oxidokra vonatkozó határérték
500 mg/m3, amelyet nem kell alkalmazni az évi 500 óránál kevesebbet üzemelõ motorokra.
4. A 3 MWth alatti teljesítményû, csak kutatófúrásoknál alkalmazott dízelmotorok esetében a nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határérték 4300 mg/m3.”
(3) Az R. 6. számú melléklete 11. Agyag alapú kerámiagyártmányok égetése (tégla- és cserépgyártás, valamint a burkolólapok gyártása kivételével) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. Agyag alapú kerámiagyártmányok égetése, szárítása (tégla- és cserépgyártás, valamint a burkolólapok gyártása
kivételével)
Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyezõ anyag koncentráció)

Porcelán gyártása esetén
– eosin színégetés esetén
0,12%-nál kisebb kéntartalmú betétanyagok
esetében
0,12%-nál nagyobb kéntartalmú betétanyagok
esetében

Szilárd anyag

Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

50
50
50

500
500
500

500
500
500

500
3000
500

50

1500

500

500

Megjegyzés:
A kibocsátási határértékek 18 tf% O2-tartalmú, 273 K hõmérsékletû, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra
vonatkoznak.”
(4) Az R. 6. számú melléklete 21. Acél vagy öntöttvas olvasztása pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. Acél vagy öntöttvas olvasztása
Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyezõ anyag koncentráció)

Technológia

Olvasztás
elektromos ívkemencében
indukciós kemencében

Szilárd anyag

Szén-monoxid

20
20

1000
–

Megjegyzés:
Az olvasztó ívkemencéknél a szén-monoxid tartalmú gázokat lehetõség szerint el kell égetni vagy azokat hasznosítani
kell.”
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(5) Az R. 6. számú melléklete 44. Tégla- és cserépgyártás pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. Tégla- és cserépgyártás
Tégla- és cserépégetés, szárítás

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyezõ anyag koncentráció)

Szilárd anyag (nem toxikus)

50

Kén-oxidok (SO2-ben megadva)

500

Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva)

500

Szén-monoxid

1500

Klór és vegyületei (cián-klorid kivételével)

100

Fluor

10

Benzol

5

Szerves anyagok, az 5. számú melléklet 3. pontja szerinti
A osztályba tartozó anyagok

20

B osztályba tartozó anyagok

100

C osztályba tartozó anyagok

150

Megjegyzések:
1. A kibocsátási határértékek 17 tf% O2-tartalmú, 273 K hõmérsékletû, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra
vonatkoznak.
2. A kibocsátási határértékek a közvetlen füstgáz szárításra is vonatkoznak.”
(6) Az R. 6. számú melléklete 45. Vasérczsugorítás pontja a következõ rendelkezéssel egészül ki:
(Szén-monoxid kibocsátási határérték 25 kg/t zsugorítmány)
„Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) kibocsátási határértéke
400 mg/m3
Megjegyzés:
A nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határértéket a fémérc kalcináló vagy szinterezõ berendezések, nyersvas
vagy acél gyártás berendezései (elsõdleges vagy másodlagos beolvasztás) – beleértve a 2,5 t/h kapacitást meghaladó
folyamatos öntést, a vas(II)-fémek megmunkálásának berendezéseit (20 t/h nyersacélnál nagyobb kapacitású meleghengermû) – esetében kell alkalmazni.”
(7) Az R. 6. számú melléklete a következõ 55. ponttal egészül ki:
„55. Állati tetemet égetõ berendezések
Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyezõ anyag koncentráció)

Szilárd anyag (nem toxikus)

4

Kén-oxidok (SO2-ben megadva)

86

Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva)

2

Szén-monoxid

245

Megjegyzések:
1. A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hõmérsékletû, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra
vonatkoznak.
2. A kibocsátási határértékek csak 50 kg/óra állati tetem, illetve melléktermék, vagy annál kisebb égetési teljesítmény
esetére vonatkoznak.”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
50/2006. (XII. 27.) KvVM
rendelete
a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezõ
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló
17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének i) és
j) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az érdekelt miniszterekkel egyetértésben, a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva, a következõket
rendelem el:
1. §
A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyezõ
források kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001.
(VIII. 3.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a következõ c)–d) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) teljes ülepedés: a szennyezõ anyagnak a légkörbõl a
felszínre (pl. talajra, vízbe, épületre stb.) kerülõ teljes tömege az adott területen, adott idõ alatt;
d) policiklikus aromás szénhidrogének: szénbõl és hidrogénbõl álló, legalább két aromás gyûrût tartalmazó vegyület;
e) összes gáznemû higany: elemi Hg gõz és a magas
gõznyomású vízoldható Hg vegyület.”

2. §
(1) Az R. 3. §-a (4) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A légszennyezettségi határértékekrõl, a helyhez
kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl szóló rendelet 1.1. számú mellékletének A) és B) pontjában felsorolt légszennyezõ anyagokra, valamint az egyes
rákkeltõ légszennyezõ anyagokat felsoroló C) pontból az
arzénra, a nikkelre, kadmiumra és a benz(a)pirénre és a
2. számú mellékletében felsorolt légszennyezõ anyagok
tekintetében a légszennyezettség vizsgálatát és értékelését
rendszeresen kell végezni.”
(2) Az R. 3. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az arzén, a kadmium, a nikkel, a benz(a)pirén meghatározása ezen elemek és vegyületeik összes mennyiségét jelenti a PM10 porfrakcióban.”
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(1) Az R. 4. §-ának (4) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A környezeti levegõ arzén, kadmium, nikkel,
benz(a)pirén koncentrációjának és az ülepedésnek a mérésére szolgáló mintavételi pontok elhelyezésének követelményeit és minimális számát e rendelet 16. számú
melléklete határozza meg.”
(2) Az R. 4. §-a a következõ (10)–(12) bekezdésekkel
egészül ki:
„(10) A benz(a)pirén méréssel történõ vizsgálatával
egyidejûleg kijelölt mérõpont/ok/on más policiklusos aromás szénhidrogéneket is vizsgálni kell. A vizsgálatokat
legalább a benz(a)antracén, benz(b)flourantén, benz(j)fluorantén, benz(k)fluorantén, indenol(1,2,3-cd)pirén és dibenz(a,h)antracén összetevõkre is ki kell terjeszteni.
(11) Országosan egy kijelölt háttér mérõponton idõszakos mintavétellel vizsgálni kell a környezeti levegõben található arzén, kadmium, nikkel, összes gáznemû higany,
benz(a)pirén és a (10) bekezdésben elõírt policiklusos aromás szénhidrogének mellett ezen légszennyezõk teljes kiülepedését. A szilárd és a két vegyértékû gáznemû higany
vizsgálata is ajánlott. Ahol lehetséges, a méréseket az
EMEP (Európai Megfigyelõ és Értékelõ Program a
légszennyezõ anyagok nagytávolságú terjedésének
ellenõrzésére) program keretében kell végezni.
(12) Az ökológiai rendszereket érõ regionális léptékû
hatások bioindikátorok alkalmazásával is vizsgálhatók.”

4. §
Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Az ország, a kijelölt légszennyezettségi zónák,
illetve agglomerációk, valamint egy-egy település levegõminõségének értékelésére, illetve a nemzetközi adatszolgáltatásra irányuló légszennyezettség mérését az Országos
Légszennyezettségi Mérõhálózat (OLM) végzi.”

5. §
Az R. 6. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:
„A környezeti levegõ arzén, kadmium, nikkel,
benz(a)pirén tartalmának meghatározásához felhasználható adatok minõségi követelményeit e rendelet 17. számú
melléklete tartalmazza.”

6. §
(1) Az R. 19. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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(A helyhez kötött légszennyezõ források kibocsátásának
ellenõrzését végzõ szervezetnek:)
„c) kétévente részt kell vennie a környezetvédelemért
felelõs miniszter által kijelölt intézmény (a továbbiakban:
kijelölt intézmény) ipari helyszínen szervezett összehasonlító mérésén.”
(2) Az R. 19. §-a (2) bekezdésének b)–d) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A légszennyezettség mérését végzõ szervezetnek:)
„b) 2007. január 1. után, az OLM részeként mûködõ
szervezetnek 2008. január 1. után rendelkeznie kell a feladata szerinti akkreditálással,
c) el kell végeztetni az ellenõrzõ kalibrálást az erre akkreditált szervezettel,
d) évente legalább egy alkalommal részt kell vennie a
kijelölt intézmény által szervezett körmérésen.”

7. §
Az R. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A típusalkalmassági felülvizsgálatot a kijelölt intézmény végzi, tartja nyílván és állítja ki a típusalkalmassági felülvizsgálati igazolást. A típusalkalmassági felülvizsgálat követelményrendszerét a 11. számú melléklet
tartalmazza.”

8. §
Az R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.)
a környezeti levegõ minõségének vizsgálatáról és ellenõrzésérõl 2. cikkének 1–4. és 9–10. pontja, 3. cikke, 4. cikkének (6) és (7) bekezdése, 5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8., 9., 10., cikke, 11. cikkének (1) bekezdése,
12. cikkének (1a)–(1c) bekezdése és IV. melléklete;
b) a Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a
környezeti levegõben lévõ kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekrõl 5. cikkének (2) bekezdése, 7. cikkének (1) bekezdése és 9. cikkének (6) bekezdése;
c) a Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november
16.) a környezeti levegõben lévõ benzolra és szén-
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monoxidra vonatkozó határértékekrõl 5. cikkének (1) és
(6) bekezdése;
d) az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve
(2002. február 12.) a környezeti levegõ ózontartalmáról
2. cikkének 1., 2., 4., 5., 7–10. pontja, 3. bekezdésének (2),
(3) és (4) bekezdése, 4. cikkének (2) bekezdése, 5. cikke,
6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8. cikke, 10. cikkének
(1a)–(1c) és (2a)–(2c) bekezdése, valamint 14. cikke;
e) az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK
irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidrogénekrõl 1. cikk c) pontja,
2. cikk b)–i) pontja, 4. cikk (1)–(13) bekezdése, II., III.,
IV. és V. melléklete.”

9. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete, a 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete, az 5. számú melléklete helyébe e rendelet
3. számú melléklete, a 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép, továbbá az R. kiegészül
e rendelet 5. és 6. számú melléklete szerinti 16. és 17. számú mellékletekkel.

10. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg az R. 3. §-a (1) bekezdésében a „határértékekkel” szövegrész helyébe a „határértékekkel, illetve célértékekkel” szövegrész, a 4. §-ának (8) bekezdésében az
„Országos Légszennyezettségi Mérõhálózat Ügyrendjében” szövegrész helyébe az „Országos Légszennyezettségi Mérõhálózat Üzemeltetési Ügyrendjében” szövegrész
lép, továbbá a 8. számú mellékletben a „= fémek felületkezelése (galvanizálás, zsírtalanítás stb.)” szövegrész hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a környezeti levegõben található arzénrõl, kadmiumról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos
aromás szénhidrogénekrõl szóló 2004. december 15-i
2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
1. cikk c) pontjának, 2. cikk b)–h) pontjának, 4. cikk
(1)–(13) bekezdésének, II., III., IV. és V. mellékletének
való megfelelést szolgálja.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez
[1. számú melléklet a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelethez]
1. A kén-dioxid, nitrogén-dioxid (NO2) és nitrogén-oxidok (NOX), szálló por (PM10), ólom, szén-monoxid, benzol
és a szálló por PM10 frakciójában található arzén, kadmium, nikkel, benz(a)pirén felsõ és alsó vizsgálati
küszöbértékei
Kén-dioxid
Egészségügyi szempontú vizsgálat

Ökológiai szempontú vizsgálat
3

Felsõ vizsgálati küszöbérték

A téli határérték 60%-a
(12 µg/m3)

A 24 órás határérték 60%-a (75 µg/m ,
naptári évenként 3-nál többször nem lehet
túllépni)
A 24 órás határérték 40%-a (50 µg/m3,
naptári évenként 3-nál többször nem lehet
túllépni)

Alsó vizsgálati küszöbérték

A téli határérték 40%-a
(8 µg/m3)

Nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok
Órás egészségügyi határérték NO2

Felsõ vizsgálati küszöbérték
Alsó vizsgálati küszöbérték

A határérték 70%-a (70 µg/m3, naptári
évenként 18-nál többször nem lehet
túllépni)
A határérték 50%-a (50 µg/m3, naptári
évenként 18-nál többször nem lehet
túllépni)

Éves egészségügyi
határérték NO2

Éves ökológiai
határérték NOX

A határérték 80%-a
(32 µg/m3)

A határérték 80%-a
(24 µg/m3)

A határérték 65%-a
(26 µg/m3)

A határérték 65%-a
(19,5 µg/m3)

Szálló por (PM10)
Felsõ vizsgálati küszöbérték

Alsó vizsgálati küszöbérték

24 órás átlag

Éves átlag

A határérték 60%-a (30 µg/m3,
naptári évenként 7-nél többször
nem lehet túllépni)
A határérték 40%-a (20 µg/m3,
naptári évenként 7-nél többször nem
lehet túllépni)

14 µg/m3
10 µg/m3

PM10: A szálló por azon frakciója, amelynek legalább 50%-a a 10 µm-es, vagy annál kisebb mérettartományba esik a
szelektív szûrõn történõ leválasztáskor.
Szálló por (PM10) arzén, kadmium, nikkel, benz(a)pirén tartalma
Felsõ vizsgálati küszöbérték
Alsó vizsgálati küszöbérték

arzén

kadmium

nikkel

benz(a)pirén

A célérték 60%-a
(3,6 ng/m3)
A célérték 40%-a
(2,4 ng/m3)

A célérték 60%-a
(3 ng/m3)
A célérték 40%-a
(2 ng/m3)

A célérték 70%-a
(14 ng/m3)
A célérték 50%-a
(10 ng/m3)

A célérték 60%-a
(0,6 ng/m3)
A célérték 40%-a
(0,4 ng/m3)

Ólom
Éves átlag

Felsõ vizsgálati küszöbérték
Alsó vizsgálati küszöbérték

A határérték 70%-a (0,21 µg/m3)
A határérték 50%-a (0,15 µg/m3)

Szén-monoxid
Nyolcórás átlag

Felsõ vizsgálati küszöbérték
Alsó vizsgálati küszöbérték

A határérték 70%-a (3,5 mg/m3)
A határérték 50%-a (2,5 mg/m3)
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Benzol
Éves átlag

A határérték 70%-a (3,5 µg/m3)
A határérték 40%-a (2 µg/m3)

Felsõ vizsgálati küszöbérték
Alsó vizsgálati küszöbérték

2. A felsõ és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépésének meghatározása
A felsõ és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépéseit legalább ötévente, azon megelõzõ, ötéves periódus során mért légszennyezettség vizsgálati eredmények alapján kell meghatározni, amelynél az értékeléshez elegendõ adat áll rendelkezésre.
A vizsgálati küszöbértéket akkor kell túllépettnek tekinteni, ha az öt év alatt legalább három év során fennállt a túllépés.
Ahol ötnél kevesebb évre vonatkozó adat áll rendelkezésre, ott a felsõ és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépéseinek
meghatározásához legalább 3 év adatait kell figyelembe venni, illetve figyelembe vehetõk a várható legnagyobb légszennyezettségû helyszínen és idõszakban végzett eseti mérések, valamint az emisszió leltárakból és a modellezésbõl
szerzett információk eredményei.

2. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez
[4. számú melléklet a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelethez]
A légszennyezettség mérésének referencia módszerei
1. Referencia módszer a kén-dioxid vizsgálatára:
Ultraibolya fluoreszcenciás módszer a vonatkozó szabvány szerint1
2. Referencia módszer a nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok vizsgálatára:
Kemilumineszcenciás módszer a vonatkozó szabvány szerint2
3. A) Referencia módszer az ólom mintavételezésére:
A lebegõ por tömegkoncentrációjának meghatározása gravimetriás módszerrel a vonatkozó szabvány szerint3
3. B) Referencia módszer az ólom vizsgálatára:
Atomabszorpciós spektrometriás módszer a vonatkozó szabvány szerint4
4. Referencia módszer a PM10 mintavételére és mérésére
A lebegõ porban a PM10 frakciójának tömegkoncentrációjának meghatározása gravimetriás módszerrel
a vonatkozó szabványok szerint3
5. Referencia módszer a benzol meghatározására
Gázkromatográfiás módszer a vonatkozó szabvány szerint5
6. Referencia módszer a szén-monoxid meghatározására
Nemdiszperzív infravörös spektroszkópiás módszer a vonatkozó szabvány szerint6
7. Referencia módszer az ózon meghatározására7
UV fotometriás módszerrel a vonatkozó szabvány szerint
8. Referencia módszer szálló por meghatározására
β abszorpcióval a vonatkozó szabvány szerint8
9. Referencia módszer az arzén, kadmium és nikkel meghatározására a környezeti levegõben.
Mintavétel4 és elemzés a vonatkozó szabvány szerint9
10. Referencia módszer a környezeti levegõ policiklusos aromás szénhidrogén tartalmának meghatározására.
Mintavétel4 és elemzés9 a vonatkozó szabvány szerint.
1

Jelenleg az EN 14212:2005 A környezeti levegõ minõsége. A kén-dioxid koncentrációjának mérése szabványos ultraibolya fluoreszcenciás módszerrel.
Jelenleg az EN 14211:2005 A környezeti levegõ minõsége. A nitrogén-dioxid és a nitrogén-monoxid koncentrációjának mérése szabványos kemilumineszcenciás módszerrel.
3
Jelenleg az MSZ EN 12341:2001 Levegõminõség. A szálló por PM10 frakciójának meghatározása. Referencia módszer és helyszíni vizsgálat a mérési
módszerek és a referencia mérési módszer egyenértékûségének megállapításához.
MSZ EN 14907:2006 A környezeti levegõ minõség. A lebegõ szilárd anyag PM 2,5 tömegfrakciójának meghatározása szabványos gravimetriás
módszerrel.
4
Jelenleg az EN 14902:2005 A környezeti levegõ minõsége. A környezeti levegõben lévõ Pb/Cd/As/Ni koncentrációjának meghatározása.
5
Jelenleg az EN 14662–1–5:2005 A környezeti levegõ minõsége. A benzol koncentrációjának mérése szabványos módszerrel.
6
Jelenleg az EN 14626:2005 A környezeti levegõ minõsége. A szén-monoxid koncentrációjának mérése szabványos nemdiszperzív infravörös spektroszkópiás módszerrel.
7
Jelenleg az EN 14625:2005 A környezeti levegõ minõsége. Az ózon koncentrációjának mérése szabványos ultraibolya fotometriás módszerrel.
8
Jelenleg az MSZ ISO 10473:2003. Környezeti levegõ. Szemcsés anyagok tömegének meghatározása szûrõközegen. Bétasugár abszorpciós módszer.
9
Jelenleg az MSZ ISO 12884:2003. Környezeti levegõ. Az összes policiklusos aromás szénhidrogén meghatározása.
2
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3. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez
[5. számú melléklet a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelethez]
A légszennyezettség értékeléséhez használt módszerek minõségi követelményei és a dokumentálás szempontjai
1. Minõségi követelmények
A vizsgálati módszer elfogadható bizonytalansága (%) és az értékeléshez minimálisan szükséges adatmennyiség (%),
valamint a minimálisan szükséges vizsgálati idõtartam (%):

Folyamatos mérés:
Mérési bizonytalanság
Minimálisan szükséges adatmennyiség:
Minimálisan vizsgált idõtartam:

Idõszakos mérés:
Mérési bizonytalanság
Minimálisan szükséges adatmennyiség:
Minimálisan vizsgált idõtartam3:
Modellezés bizonytalansága:
Órás átlagok esetén
Nyolcórás átlag esetén
Napi átlagok esetén
Éves átlagok esetén
Mûszaki becslés bizonytalansága

Kén-dioxid,
nitrogén-dioxid
és nitrogén-oxidok

Szálló por és ólom

Benzol

Szén-monoxid

15
90

25
90

25
90
35% városi háttér és közlekedési mérõponton1,
90% ipari mérõponton2

15
90

25
90
14

50
90
14

30
90
14

25
90
14

50–60
50
30
30
75

50
100

50
100

75

1

Az év során olyan megosztással, hogy jellemzõ legyen a különbözõ idõjárási és közlekedési viszonyokra.
Benzol esetében a folyamatos mérést szakaszos mérésekkel is lehet helyettesíteni, ha a 25%-os mérési pontosság a szakaszos mérés esetében is bizonyíthatóan betartható.
3
Heti egy véletlenszerûen kiválasztott mérés egyenletesen elosztva az év során, vagy nyolc hét, egyenletesen elosztva az évben.
2

A mérési bizonytalanság, táblázatban meghatározott százalékos értékei, a határértékek idõtartamára átlagolt egyedi
mérésekre vonatkozik, a 95% megbízhatósági intervallumban (eltérés + szórás kétszerese). A folyamatos mérések
bizonytalansági követelményét, a vonatkozó határérték környezetében kell alkalmazni. A mérési bizonytalanság meghatározásának módszerét a mérési módszerek és eredmények pontosságának meghatározása címû MSZ ISO 5725–1
szabvány tartalmazza.
A modellezés és az objektív becslés bizonytalansága: a mért és a számított koncentrációértékek közötti maximális eltérés a határérték vonatkozó idõtartamára, anélkül, hogy figyelembe vennék az események idõpontját.
A minimálisan szükséges adatmennyiség és a minimálisan vizsgált idõtartam meghatározása a rendszeres kalibrálás
vagy a mûszerek rendszeres karbantartása miatt kiesõ adatok figyelmen kívül hagyásával történik.
2. A vizsgálati módszer dokumentálásának szempontjai
Azoknál a zónáknál vagy agglomerációknál, amelyeknél a mérések mellett vagy a vizsgálat kizárólagos eszközeként,
a méréstõl eltérõ vizsgálati módszereket alkalmaznak, a légszennyezettség értékeléséhez az alábbiakat is meg kell adni:
– az alkalmazott vizsgálati eljárás leírása;
– az alkalmazott módszer ismertetése a referenciára való hivatkozással;
– az adatok és információk forrásai;
– az eredmények bemutatása, beleértve a bizonytalanságot;
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– a zónában vagy agglomerációban vizsgált területek bemutatása (amennyiben ez lényeges pl. a közút hossza), amelyeken a légszennyezettség meghaladja a határértéke(ke)t, vagy a határértéke(ke)t plusz a tûréshatárokat, vagy a felsõ
vizsgálati küszöbértéke(ke)t vagy az alsó vizsgálati küszöbértéke(ke)t;
– a légszennyezettség egészségügyi határértéké(ei)t meghaladó légszennyezettségnek potenciálisan kitett lakosság
nagyságát.
Az egyes zónákban és agglomerációkban a koncentráció eloszlásokat lehetõség szerint térképes ábrázolással is be kell
mutatni.
3. A vizsgálati eredmények vonatkoztatási szintje
A gázállapotú légszennyezõk esetében a vizsgálati adatokat 293 K hõmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra kell
vonatkoztatni.

4. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez
[9. számú melléklet a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelethez]
Az idõszakos kibocsátás mérés szükséges idõtartama
Az üzemviteli körülmények pontos rögzítése mellett:
1. Folyamatosan mûködõ technológiáknál, idõben gyakorlatilag egyenletes kibocsátások esetén
– folyamatos üzemû mérõmûszerrel történõ, zavartalan, állandósult üzemállapot melletti mérésnél, üzemállapotonként legalább háromszor félórás,
– szakaszos mintavétellel történõ mérésnél legalább 3 db értékelhetõ minta, egyenként legalább 30 perces mintavételi
idõvel, amennyiben azt a technológia lehetõvé teszi.
Amennyiben a vizsgált légszennyezõanyag koncentrációja nagyságrendileg azonos a kimutatási határral, akkor a mintavételi idõt úgy kell megnövelni, hogy a vonatkozó határérték betartása a mérési hiba figyelembevétele esetén is
egyértelmûen eldönthetõ legyen.
2. Idõben ciklikusan változó kibocsátású technológiáknál
A mérések idõtartamát, a mintavételek számát – a ciklusok idõtartamától függõen – úgy kell megválasztani, hogy a
mérési eredmények reprezentatívak legyenek, de lehetõleg három ciklus kibocsátása kerüljön meghatározásra.
3. Idõben rendszertelenül változó kibocsátások esetén a mérés idõtartama legalább 6 óra.

5. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez
[16. számú melléklet a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelethez]
A környezeti levegõ arzén, kadmium, nikkel, benz(a)pirén koncentrációjának és az ülepedésnek a mérésére
szolgáló mintavételi pontok elhelyezésének követelményei és minimális száma
I. Szempontok a mérõpont helyének kiválasztásához
Az emberi egészség védelme érdekében a mérõpontokat úgy kell elhelyezni, hogy
a) a zónákon és agglomerációkon belül olyan területekrõl szolgáltassanak adatokat, ahol a lakosság közvetlenül vagy
közvetve a várhatóan legnagyobb légszennyezettségnek lehet kitéve egy naptári év átlagában;
b) a zónákon és agglomerációkon belüli olyan egyéb területek légszennyezettségérõl szolgáltassanak adatokat, amelyek jellemzõek az átlagos népesség expozíciója szempontjából;
c) azon kiülepedésekrõl szolgáltassanak adatot, amely jellemzõ a lakosság közvetett, a táplálékláncon keresztüli
expozíciójára.
A mérõpont telepítésekor ki kell küszöbölni a mérõpont mikrokörnyezetének a mérést közvetlenül befolyásoló hatásait. A telepítésnél általános szempont, hogy a mérõpont jellemzõ adatot szolgáltasson a közlekedés hatásával terhelt
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legalább 200 m2-es környezet, az ipari helyszíneket körülvevõ legalább 250×250 m kiterjedésû terület, a városi háttérszennyezettség esetén több négyzetkilométernyi terület légszennyezettségére.
Amennyiben a háttér szint megállapítása a cél, a mintavételi helyszín környezetében, néhány kilométeren belül nem
lehetnek ipari, illetve agglomerációt jellemzõ kibocsátó források.
Az ipari források hatásainak vizsgálatához legalább egy mintavételi helyet a forráshoz képest szélirányban a legközelebbi lakóterületen kell felállítani. Ha a háttér koncentráció nem ismert a fõ szélirányon belül egy további mintavételi
pontot kell elhelyezni. Különösen a 3. cikk (3) bekezdés alkalmazása esetén, a mintavételi pontokat úgy kell elhelyezni,
hogy az lehetõvé tegye a legjobb technikák alkalmazásának ellenõrzését.
A mérõpontnak – ahol lehetséges – jellemzõnek kell lenni a nem közvetlen környezetben lévõ hasonló helyekre nézve is.

II. A mérõpont kialakításának szempontjai
1. A mintavevõ szonda bemenete körüli áramlást ne korlátozza semmilyen tényezõ; normál körülmények között a
mintavételt néhány méter távolságra kell végezni az épületek falától, erkélyektõl, fáktól és egyéb, a levegõ áramlását befolyásoló akadálytól. Abban az esetben, amikor az épület közvetlen környezetének légszennyezettségét mérik, a mintavételt legalább 0,5 méterre kell a legközelebbi épülettõl végezni.
2. A mintavételi pont bemenõ nyílásának a talaj felett általában 1,5 méter (a légzési zóna) és 4 méter közötti magasságban kell lenni (talajközeli mintavétel). Bizonyos körülmények között magasabb elhelyezésre (8 méterig) is szükség
lehet. A magasabb elhelyezés akkor indokolt, ha az állomás nagy területre reprezentatív.
3. A mintavevõ szonda bemenõ nyílását nem szabad a források közvetlen közelében elhelyezni, hogy elkerülhetõ legyen a fel nem hígult, közvetlen kibocsátás befolyása.
4. A mérõpont kivezetõ nyílását úgy kell kiképezni, hogy a kibocsátott levegõ ne áramoljon vissza a mintavevõbe.
5. A háttér ülepedés vizsgálatokat amennyire lehetséges az EMEP mérési program kereteibe illesztve kell végezni.
6. A mérõpont kialakításánál a következõ tényezõk figyelembevétele is ajánlott:
– zavaró külsõ források;
– biztonság;
– hozzáférés;
– elektromos áram ellátás és telekommunikációs kapcsolat elérhetõsége;
– a helyszín láthatósága a környezete számára;
– a lakosság és a kezelõszemélyzet biztonsága;
– a különbözõ szennyezõanyagok mintavételi pontjainak kapcsolódó elhelyezése;
– tervezési követelmények.

III. A helyszín kiválasztásának dokumentálása és felülvizsgálata
A helyszínkiválasztás eljárását dokumentálni kell. A dokumentáció többek között tartalmazza a környezõ terület betájolt fényképeit és egy részletes térképet. A helyszín felülvizsgálatát rendszeresen meg kell ismételni és a vizsgálatot dokumentálni kell annak érdekében, hogy a kiválasztási követelmények idõtállósága vizsgálható és igazolható legyen.

IV. Az arzén, a kadmium, a nikkel, a benz(a)pirén koncentrációjának
vizsgálatára a helyhez kötött mérési pontok minimális száma
Az emberi egészség védelme érdekében a célértékek betartásának ellenõrzésére végzett helyhez kötött mérések mintavételi pontjainak minimális száma olyan zónákban és agglomerációkban, ahol a helyhez kötött mérés az egyetlen
információforrás.
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a) Diffúz szennyezõ források
Ha a maximális koncentrációk túllépik
a felsõ vizsgálati küszöbértéket(1)

Ha a maximális koncentrációk a felsõ és alsó
vizsgálati küszöbértékek közé esnek

Az agglomeráció vagy zóna
lakossága
(ezer)

As, Cd, Ni

Benz(a)pirén

As, Cd, Ni

Benz(a)pirén

0–749
750–1999
2000–3749
3750–4749
4750–5999
≥6000

1
2
2
3
4
5

1
2
3
4
5
5

1
1
1
2
2
2

1
1
1
2
2
2

(1)
Fel kell állítani legalább egy városi háttért vizsgáló, valamint a benz(a)pirén vizsgálatára egy további közlekedési helyszínt vizsgáló állomást, feltéve
hogy az nem növeli a mintavételi pontok számát.

b) Pontforrások
A szennyezés mértékének a pontforrások közelében történõ vizsgálatához a helyhez kötött mérésekre szánt mintavételi pontok számát a kibocsátó források sûrûségének, a környezeti levegõ szennyezettsége valószínû eloszlásának és a lakosság lehetséges expozíciójának figyelembevételével kell meghatározni.
A mintavételi pontokat úgy kell elhelyezni, hogy az lehetõvé tegye a 96/61/EK irányelv 2. cikke (11) bekezdésében
meghatározott elérhetõ legjobb technikák alkalmazásának ellenõrzését.

6. számú melléklet az 50/2006. (XII. 27.) KvVM rendelethez
[17. számú melléklet a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelethez]
Adatminõségi célkitûzések és a levegõminõségi modell követelményei a környezeti levegõ arzén, kadmium,
nikkel, benz(a)pirén tartalmának meghatározásához
1. Adatminõségi célkitûzés
A PM10 porfrakció vizsgálata során a mintavételi térfogatot 293 K hõmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra kell vonatkoztatni.

Mérési bizonytalanság
Helyhez kötött és idõszakos mérések
Modellezés
Minimálisan szükséges adatmennyiség:
Minimálisan vizsgált idõtartam
Helyhez kötött mérések
Idõszakos mérések (*)

Benz(a)pirén

Arzén
kadmium és nikkel

A benz(a) piréntõl
eltérõ, policiklusos
aromás szénhidrogének, összes
gáznemû higany

Teljes kiülepedés

50%
60%
90%

40%
60%
90%

50%
60%
90%

70%
60%
90%

33%
14%

50%
14%

–
14%

–
33%

(*) Az idõszakos mérés, nem rendszeresen elvégzett mérés, amely a többi adatminõségi követelménynek megfelel.

A megadott bizonytalansági százalékok a jellemzõ mintavételi idõpontokra átlagolt egyedi mérésekre vonatkoznak
95%-os megbízhatósági intervallumban. A mérések bizonytalanságát úgy kell értelmezni, hogy az a megfelelõ célérték
tartományában alkalmazandó. Az eredmények torzításának elkerülése érdekében a helyhez kötött és az idõszakos
méréseket az év folyamán egyenletes eloszlásban kell elvégezni.
A minimális adatrögzítésre és minimális mérési idõszakra vonatkozó követelmények nem tartalmazzák a mûszerek
rendszeres kalibrálásából vagy rendes karbantartásából származó adatvesztést. A benz(a)pirén és más policiklusos aromás szénhidrogének mérését huszonnégy órás mintavétellel kell elvégezni. A legfeljebb egy hónapon keresztül vett
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egyedi minták összevonhatók és összetett mintaként elemezhetõk, feltéve, hogy a módszer biztosítja, az adott idõszakra
a minták stabilitását. A három egynemû anyag, a benz(b)fluorantén, benz(j)fluorantén és a benz(k)fluorantén analitikus
szétválasztása nehézséget okozhat. Ilyen esetekben a jelentés azok összegére is vonatkozhat. A huszonnégy órás mintavétel az arzén-, kadmium- és nikkelkoncentráció mérésénél is javasolt. A mintavételt a munkanapok és a teljes év
vonatkozásában, egyenletes eloszlásban kell elvégezni. Az ülepedés mérésére havi vagy heti mintavétel javasolt az év
során.
A teljes ülepedéssel végzett mintavételi módszer helyett kizárólag nedves mintavétel is alkalmazható, ha bizonyított,
hogy a két módszer közti különbség 10%-nál kevesebb. Az ülepedést általában µg/m2/nap mértékegységben kell megadni.
A táblázatban meghatározottnál rövidebb minimális mérési idõtartamot is lehet alkalmazni, ami azonban a helyhez
kötött mérések esetén nem lehet 14%-nál, az idõszakos mérések esetén pedig 6%-nál kevesebb, amennyiben bizonyított
az ISO 11222:2002 – „A levegõminõségi mérések idõátlagára vonatkozó bizonytalanság meghatározása” elnevezésû
táblázatban meghatározott adatminõségi célkitûzések betartása.
2. A levegõminõségi modell követelményei
A modellezés bizonytalanságát a mért és a számított koncentrációk legnagyobb eltérésével kell meghatározni egy teljes év vonatkozásában, és figyelmen kívül kell hagyni az események idõpontját.
3. Objektív becslés
Az objektív becslési módszerek alkalmazása esetén a bizonytalanság nem érheti el a ±100%-ot.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
51/2006. (XII. 27.) KvVM
rendelete
a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. §
(8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §
A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) Az országhatárral osztott víztest kijelölését egyeztetni kell az érintett országgal, amelyrõl a Magyar Állami
Földtani Intézet bevonásával a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik
az irányítása alá tartozó szervezetek révén, a külön jogszabályban meghatározottakra tekintettel.”

2. §
Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A további jellemzést a külön jogszabályban foglaltak, valamint az 1. számú melléklet 2. pontja szerinti tartalmi követelmények alapján kell elvégezni. A további jellemzés során felhasználhatók a talajok minõségével összefüggõ adatok, nyilvántartások és a monitoring rendszer, az
erdõgazdálkodási tevékenységgel összefüggõ adatok, a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások és információs rendszerek, a mezõgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokra vonatkozó adatok és monitoring rendszerek, a vízgazdálkodással, a felszín alatti vizekkel, valamint
a földtani közeggel kapcsolatos adatok, nyilvántartások, a
természetes gyógytényezõkre vonatkozó nyilvántartások,
illetve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által gyûjtött adatok. A további jellemzés során szükség szerint kiegészítõ feltárást és adatgyûjtést lehet végezni.”

3. §
Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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A szociális és munkaügyi miniszter
8/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete
egyes ifjúsági, szociális és gyermekvédelmi tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és
Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének
d) pontjában, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a
(2) bekezdésének a)–b), d)–g) és i) pontjaiban, az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában, a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának c) pontjában, a
honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 207. §-ának (3) bekezdésében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-ának (2) bekezdésében, a Magyar Köztársaság
2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének 6. pontjában, a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. §-ában, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI.
törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a
cselekvõképességgel, gondnoksággal összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. törvény
8. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
f) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális
Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1. § A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) szakmai-fejlesztési, szolgáltatási és támogatási rendszert hoz létre, amely a Gyermek és
Ifjúsági Alapprogram, a Regionális Ifjúsági Tanácsok,
valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részjogkörû költségvetési egységeként mûködõ Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat összehangolt mûködésén keresztül
valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitûzéseit.”
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2. §

Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A pályázat benyújtásának határideje elõtt legalább
30 nappal pályázati hirdetmény tehetõ közzé azzal, hogy
a teljes pályázati felhívást a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, továbbá a
kezelõ szervezet honlapján közzé kell tenni.”

3. §
Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A pályázati felhívás tartalmi követelményeit
külön jogszabály határozza meg.
(2) A pályázatokat az Európai Szociális Alap Nemzeti
Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.-hoz
(a továbbiakban: ESZA Kht.) kell benyújtani a pályázati
felhívásban meghatározottak szerint.
(3) Az Alapprogramból nyújtott támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatott program, illetve projekt elnevezését és a támogatási összeget nyilvánosságra
kell hozni.”

4. §
(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Tanács tagjai:
a) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
két képviselõje;
b) az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
c) az Egészségügyi Minisztérium,
d) a Miniszterelnöki Hivatal,
e) az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint
f) a Pénzügyminisztérium
egy-egy képviselõje;
g) a települési önkormányzatok országos szövetségei
által közösen jelölt egy személy;
h) a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, a Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, valamint az Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament által jelölt egy-egy személy;
i) azon öt egyház által közösen jelölt két személy,
amely a legtöbb, humánszolgáltatást ellátó szervezetek
részére juttatott állami normatív hozzájárulásban részesül.”
(2) Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjaiban szereplõ szervek
képviselõit az illetékes miniszter, az (1) bekezdés
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g)–i) pontjaiban szereplõ személyeket a szervezet képviseletét ellátó (testület) személy jelöli a miniszter megkeresése alapján.”

„g) felkérés alapján közremûködik az Alapprogramból
támogatott, illetve más pályázatok értékelésében, szakmai
és pénzügyi ellenõrzésében.”

5. §

8. §

Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) Az Alapprogram kezelõ szerve az ESZA Kht.
(2) Az Alapprogram kezelésével összefüggõ feladatainak tekintetében az ESZA Kht. a Mobilitás jogutódja.
(3) A Tanács titkársági feladatait a Mobilitás Országos
Ifjúsági Szolgálat, a Regionális Ifjúsági Tanács esetében
az Iroda látja el.
(4) Az Alapprogram kezelésével összefüggõ mûködési
költséget az Alapprogramból kell biztosítani, amely az
Alapprogram éves bevételeinek legfeljebb 5%-a lehet.”

Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek, bizonyítványok
és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok
elismerésérõl, továbbá az ideiglenes mûködési nyilvántartásba vétel, valamint az oklevelek, bizonyítványok és
egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez szükséges
igazolások kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló
31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az EKH az (1) bekezdésben foglaltak szerinti szakértõként]
„b) a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet,”
[rendelheti ki.]

6. §
Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A kezelõ szerv feladata:
a) az Alapprogram éves költségvetési tervének és költségvetési beszámolójának elkészítése,
b) a pénzeszközök felhasználására, a pályázatok meghirdetésére vonatkozó döntések elõkészítése,
c) a pályázatok, illetve támogatási igények nyilvántartásba vétele,
d) az Alapprogram mûködésével összefüggõ pénzügyi
és számviteli feladatok ellátása,
e) szerzõdéskötés a kedvezményezettekkel,
f) a támogatások felhasználása jogszerûségének és
szakszerûségének ellenõrzése, szükség szerint a Tanács,
illetve a Regionális Ifjúsági Tanácsok tagjainak közremûködésével.
(2) A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat megállapodás alapján együttmûködik az érintett önkormányzatokkal
az Irodák mûködési feltételeinek biztosításában.
(3) Az Irodák mûködésének rendjét és a Regionális Ifjúsági Tanácsokkal való együttmûködési kötelezettségük
szabályait a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szervezeti
és mûködési szabályzata állapítja meg.”

7. §
(1) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése, valamint az azt
megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az Iroda
(1) Az Iroda a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat
szervezeti egysége.”
(2) Az R. 14. §-ának (4) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Az Iroda feladata:]

9. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 5. §-a
hatályát veszti.

10. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézetrõl,
valamint a Család- és Gyermekvédelmi Szakmai Kollégiumról szóló 45/1997. (XII. 17.) NM rendelet,
b) az ifjúsági és sportminiszter felügyelete alá tartozó
intézmények katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 2/2000. (XII. 21.) ISM rendelet
mellékletében a „10. Mobilitás Ifjúsági Szolgálat, 1145
Budapest, Amerikai út 96.” szövegrész,
c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális
Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM
rendelet módosításáról rendelkezõ 4/2001. (V. 14.) ISM
rendelet 3. §-a,
d) a hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeirõl szóló 5/2001. (VII. 10.) ISM rendelet 1. számú mellékletében a „3. Mobilitás (1145 Budapest, Amerikai út 96.)”
szövegrész,
e) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet módosításáról rendelkezõ 46/2003.
(VIII. 8.) ESZCSM rendelet 99. §-a (2) bekezdésének
5. pontja,
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f) a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter felügyelete
alatt álló költségvetési szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat tételérõl szóló 4/2004. (III. 31.) GYISM
rendelet mellékletében a
„Mobilitás:
– fõigazgató,
– igazgatók,
– irodavezetõk,
– belsõ ellenõr.” szövegrész,
g) a helyi önkormányzatok részére gyermek és ifjúsági
feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 2005. évi szabályairól szóló 7/2005. (VIII. 22.)
ICSSZEM rendelet
hatályát veszti.

11. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 2. §-ának (4) bekezdésében „az ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe
„a miniszter” szövegrész,
b) 7. §-ának (4) bekezdésében „az Ifjúsági és Sportminisztérium” szövegrész helyébe „a Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész,
c) 7. §-ának (5) bekezdésében a „Mobilitás” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatal” szövegrész,
d) 9. §-ának (5) bekezdésében a „Regionális Ifjúsági
Iroda” szövegrész helyébe a „Mobilitás Országos Ifjúsági
Szolgálat” szövegrész,
e) 11. §-ának (7) bekezdésében „az ifjúsági és sportminiszter a Regionális Ifjúsági Irodák” szövegrész helyébe „a miniszter a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat”
szövegrész
lép.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 42/1996.
(XI. 29.) NM rendelet 1. számú melléklete B) pontjának
1. alpontjában a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI)” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézet” szövegrész;
b) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
ba) 4. §-ának (1) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézettel (a továbbiakban: Családpolitikai Intézet)” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézettel (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész,
bb) 4. §-a (3) bekezdésének a) és g) pontjában,
40. §-ának (4) bekezdésében, 48. §-ának (2) bekezdésé-
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ben, 100. §-ának (4) bekezdésében és 148. §-ában „a Családpolitikai Intézet” szövegrész helyébe „az Intézet”
szövegrész,
bc) 4. §-ának (6) bekezdésében „a Családpolitikai Intézetnek” szövegrész helyébe „az Intézetnek” szövegrész,
bd) 145. §-ának (1) bekezdésében, 146. §-ának (3) bekezdésében, valamint 147. §-ának (8) és (10) bekezdéseiben „a Családpolitikai Intézetet” szövegrész helyébe „az
Intézetet” szövegrész;
c) a szociális szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 9/2001. (XII. 20.) SZCSM
rendelet
ca) 1. számú mellékletének 4. pontjában a „Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban:
NCsSzI)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: NSzFI)” szövegrész,
cb) 1. számú mellékletének 5–10. pontjaiban az
„NCsSzI” szövegrészek helyébe az „NSzFI” szövegrészek,
cc) 2–3. számú mellékletei IV/2. pontjának b)–c) alpontjaiban, 4. számú melléklete IV/2. pontjának b) alpontjában, valamint a IV/3. pontjában, 5. számú melléklete
IV/3. pontjának b) alpontjában, 6. számú melléklete
IV/3. pontjának b)–c) alpontjaiban, 7. és 11. számú mellékletei IV/3. pontjának a) alpontjaiban, 8–9. számú mellékletei IV/3. pontjának b) alpontjaiban, továbbá 10. számú melléklete IV/2. pontjának a) alpontjában a „Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet” szövegrész;
d) az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzékrõl szóló 10/2003. (III. 27.) ESZCSM rendelet
da) 2. §-ának (1) bekezdésében „az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
„a Szociális és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész,
db) 2. §-ának (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézethez (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz
(a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész,
dc) 3. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 4. §-ának (1) és
(4) bekezdésében, 5. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának
(2) bekezdésében és 8. §-ának (8) bekezdésében „az Intézet” szövegrész helyébe „a Hivatal” szövegrész,
dd) 3. §-ának (2) bekezdésében „az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe „a szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész, a „Család- és
Gyermekvédelmi Tanács” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai Tanács” szövegrész,
de) 3. §-ának (4) bekezdésében, 4. §-ának (5) bekezdésében és 5. §-ának (1) bekezdésében „Az Intézet” szövegrész helyébe „A Hivatal” szövegrész,
df) 7. §-ának (2) bekezdésében „az Intézetnek” szövegrész helyébe „a Hivatalnak” szövegrész;
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e) a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek
képesítési elõírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM
rendelet
ea) 2. §-ának (3) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézetnek (a továbbiakban: Intézet)” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak
(a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész, „Az intézet” szövegrész helyébe „A Hivatal” szövegrész,
eb) 2. §-ának (4) bekezdésében „az Intézetet” szövegrész helyébe „a Hivatalt” szövegrész,
ec) 6. §-ában „az Intézetnek” szövegrész helyébe
„a Hivatalnak” szövegrész;
f) a helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit
mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM
rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézetnek” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek” szövegrész;
g) az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter
hatáskörébe tartozó szociális szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézményekrõl szóló 69/2004. (VIII. 5.) ESZCSM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet” szövegrész
lép.
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A szociális és munkaügyi miniszter
9/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól
és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a
(2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális és
munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28). Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti
feladatkörben a következõket rendelem el:
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1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a
(1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szociális szolgáltatónak – a kizárólag szociális információs szolgáltatást nyújtó szolgáltató kivételével – rendelkeznie kell]
„f) az 1. számú melléklet III.1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal,”
(2) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:
[A szociális szolgáltatónak – a kizárólag szociális információs szolgáltatást nyújtó szolgáltató kivételével – rendelkeznie kell]
„g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú
melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában meghatározott szabályzatokkal.”

2. §
Az R. 5/A. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az idõszakos férõhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével – tartalmaznia
kell]
„a) a szolgáltatás célját, feladatát, így különösen
aa) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövõ kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírását,
ab) a szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó-rendszerben
betöltött szerepének és hatásának értékelését,
ac) a más intézményekkel történõ együttmûködés módját,
ad) a szolgáltatás megkezdése elõtt megtett elõkészítések leírását,
b) az ellátottak körét, demográfiai mutatóit, szociális
jellemzõit, ellátási szükségleteit,”

3. §
(1) Az R. 28. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell]
„b) a segítségnyújtást végzõ gondozókat foglalkoztató
olyan szakmai központot vagy központokat, amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti idõtartamon belüli helyszínre
érkezését.”
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(2) Az R. 28. §-ának (4) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A gondozónak 30 percen belül kell az ellátott lakásán
megjelennie.”
(3) Az R. 28. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdés a) pontja szerinti mûszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie az események dokumentálására, az önellenõrzésre, valamint a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására. Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléknek testen viselhetõnek, ütés- és
cseppállónak kell lennie.”
4. §
Az R. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetén az
5. számú melléklet szerinti segélyhívási jegyzõkönyvet
kell vezetni, valamint a segélyhívásokról havi jelentést
kell készíteni. A havi jelentést a tárgyhót követõ hónap
10. napjáig elektronikus vagy postai úton meg kell küldeni
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás országos módszertani központjának. A beküldésre készített havi jelentésben
a 11. és 15. pontban nem kell feltüntetni az ellátottak
nevét, csak az ellátotti létszámot kell megjelölni.”
5. §
Az R. 39/C. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) A támogató szolgálat gépjármûvének alkalmasnak
kell lennie elektromos kerekes székes személy szállítására,
valamint rendelkeznie kell mobil rámpával vagy emelõszerkezettel, valamint 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel.”
6. §
Az R. 39/I. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39/I. § Közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor
munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás
kezdõ idõpontjától rendelkeznie kell a Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézet által kiadott közösségi pszichiátriai
ellátással kapcsolatos képzés tanúsítványával. Felmentés
adható, amennyiben a munkakört betöltendõ személy már
a képzésben részt vesz és azt tárgyévben elvégzi. A közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre történõ
jelentkezéseket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézethez kell benyújtani.”

14031

kéntes igénybevételre épülõ szolgáltatás, amelynek célja
a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése,
az életet veszélyeztetõ helyzetek elhárítása, valamint az
életmódváltozás elindítása, segítése.
(2) A szenvedélybetegek körében végzett megkeresõ
munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással
szemben bizalmatlan vagy onnan kiszoruló, az utcán,
közösségi színtereken tartózkodó egyének, csoportok felkutatása és az alacsonyküszöbû ellátáshoz való hozzájutásuk biztosítása.
(3) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása
magában foglalja
a) az egészségügyi ártalmak csökkentését, így különösen a tûcsereprogramok körében a szerhasználat, illetve
-függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek
csökkentését steril és kiegészítõ eszközök, készítmények
biztosításával, illetve használt eszközök begyûjtésével,
továbbá az egészségügyi szûréshez, orvosi ellátáshoz való
hozzáférés szervezését,
b) a krízis-intervenciót, az egészségügyi vagy egyéb
terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését, illetve a 39/J. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti
szolgáltatásokat,
c) a szenvedélybetegség okozta életvitellel összefüggésben különösen a rövid pihenési lehetõség, a mosási,
szárítási, mosakodási lehetõség, illetve a folyadékhoz, élelemhez jutás biztosítását.
(4) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátását
nyújtó intézményeknek, szolgáltatóknak a (3) bekezdés
a), b) és c) pontjaiban meghatározott szolgáltatási formák
közül legalább kettõt kell biztosítaniuk.
(5) A (3) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatási forma
ellátása esetén biztosítani kell a segítségnyújtáshoz, a
használt ártalomcsökkentõ eszközök begyûjtéséhez, azok
biztonságos tárolásához, szállításához szükséges tárgyi
feltételeket.
(6) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása
során minden esetben biztosítani kell az anonimitást, a
személyes adatokat nem kell megadni, igazolni és nyilvántartani, illetve egyéni gondozási tervet nem kell készíteni.
A szolgáltatás nem tagadható meg az absztinencia hiánya
és a szenvedélybetegség során jelentkezõ tünetek, magatartási formák miatt mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik a biztonságos feladatellátást.”

8. §
Az R. III. Fejezetének 4. Címe a következõ 84/A. §-sal
és az azt megelõzõ következõ alcímmel egészül ki:

7. §
Az R. a következõ 39/L. §-sal egészül ki:
„39/L. § (1) A szenvedélybetegek alacsonyküszöbû
ellátása a megkeresõ munkára, valamint az anonim és ön-

„Demens személyek nappali ellátására vonatkozó
különös szabályok
84/A. § (1) A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott
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demencia centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkezõ személyeket látja el.
(2) A demens személyek nappali ellátása megszervezhetõ önálló intézményi formában, illetve – az (1) bekezdés
szerinti ellátottakra tekintettel – más nappali ellátás részeként.
(3) A demens személyek nappali ellátására – ideértve
a más nappali ellátás részeként megszervezett formát is –
a nappali ellátásra vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel kell szervezni,
b) a demens személy egyéni gondozási tervét a demencia centrum szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés
munkatárs állapotfelmérése alapján kell elkészíteni,
c) a gondozói felügyeletet a nyitvatartási idõ alatt
folyamatosan biztosítani kell,
d) a demens személyek nappali ellátásának szakmai
programja az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározottakon
túl tartalmazza
da) az ellátottak állapot-felmérési módszerének bemutatását,
db) az ellátottak meglévõ képességeinek megõrzésére
és fejlesztésére irányuló programot,
dc) a biztonságos tárgyi környezet bemutatását,
dd) a területileg illetékes szakorvosi (pszichiátriai,
neurológiai, geriátriai) ellátással való együttmûködés
módját.”

9. §
(1) Az R. 2–3. számú melléklete e rendelet 1–2. számú
melléklete szerint módosul.
(2) Az R. az e rendelet 3. számú melléklete szerinti
5. számú melléklettel egészül ki.

10. §
(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet 4. §-ában meghatározott új feltételekrõl a szolgáltatónak
a) új ellátottak (új készülékek kihelyezése) esetén a
rendelet hatálybalépésétõl,
b) a 2006. december 31-én ellátott személyek vonatkozásában 2007. december 31-éig
kell gondoskodnia.
(3) Az e rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeket
a) a mûködési engedély iránti kérelmet e rendelet
hatálybalépését követõen benyújtó szolgálat esetében kell
alkalmazni,
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b) az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ szolgálatnak 2009. december 31-éig kell teljesítenie.
(4) Az e rendelet 6. §-ában meghatározott képzési feltételeket az e rendelet hatálybalépését követõen létesített
jogviszonyok esetében kell alkalmazni. Az e rendelet
hatálybalépését megelõzõen létesített jogviszonyok esetében a képzésre való bejelentkezés, illetve a képzés elvégzése idõpontjára a 2006. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.
(5) Az e rendelet 1. számú mellékletével meghatározott,
szakmai létszámmal kapcsolatos feltételekrõl a már mûködõ intézményeknek 2007. december 31-éig kell gondoskodni. Ha az adott személyes gondoskodási formához tartozó egyes munkakörök létszáma úgy csökken, hogy az
ugyanahhoz a formához tartozó más munkakör létszáma
növekszik, a csökkentés csak a növeléssel egy idõben vagy
azt követõen történhet.
(6) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások irányított területi kiegyenlítési rendszerébe történõ befogadási kérelem elbírálása során kirendelt szakértõ a tevékenységének ellátásáért óránként 2500 forint, de
összesen legfeljebb 30 000 forint szakértõi díjra, továbbá
a szakértõi tevékenység során felmerült, igazolt költségeinek megtérítésére jogosult.
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 5. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében
„– a kizárólag szociális információs szolgáltatást nyújtó
szolgáltató kivételével –” szövegrész,
b) 19/B. §-a és az azt megelõzõ alcím,
c) 39/J. §-ának (3) bekezdése,
d) 2. számú melléklete II. részének B) pontja,
e) 3. számú mellékletének 5. pontja.
(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 18. §-ának (3) bekezdésében és 18/A. §-ának (2) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet” szövegrész,
b) 39/D. §-ának (1) bekezdésében és 104/A. §-ának
(5) bekezdésében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézethez” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézethez” szövegrész,
c) 2. számú melléklete II. részének E) pontjában a
„0,5 fõ” szövegrész helyébe a „napi 4 óra” szövegrész,
d) 3. számú mellékletének 9. pontjában a „pedagógus”
intézményi munkakör megnevezése helyébe a „fejlesztõ
pedagógus” megnevezés
lép.
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete I. részének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Étkeztetés
Szociális segítõ

1 fõ”

2. Az R. 2. számú mellékletének I. része a következõ 9. ponttal egészül ki:
„9. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
ca) Önálló alacsonyküszöbû ellátás esetén:
Koordinátor
Konzultáns (a koordinátor is elláthatja)
Segítõ
cb) Integrált alacsonyküszöbû ellátás keretein belül:
Koordinátor
Konzultáns
Segítõ

1 fõ
napi 4 óra
2 fõ
napi 4 óra
napi 4 óra
2 fõ”

3. Az R. 2. számú melléklete II. része 1. pontjának A) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A) Idõsek klubja
– nappali ellátást vezetõ
– szociális gondozó (30 férõhelyre vetítve)
– 6 napos vagy folyamatos nyitva tartás esetén szociális gondozó (30 férõhelyre vetítve)

1 fõ
1 fõ
1 fõ”

4. Az R. 2. számú melléklete II. részének 1. pontja a következõ F) alponttal egészül ki:
,,F) Demens személyek nappali intézménye ellátottak száma szerint (5–7 fõ ellátott)
– szociális, mentálhigiénés munkatárs
– szociális gondozó

napi 4 óra
1 fõ”

5. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának A) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A) Idõsek otthona
– intézményvezetõ
– orvos
= 100 férõhely alatt
= 100–200 férõhely között
= 200 férõhely felett
– intézményvezetõ ápoló (100 férõhely felett)
– ápoló, szociális gondozó (100 férõhelyre vetítve)
– diétás nõvér
= 200 férõhelyig
= 200 férõhely felett
– mozgásterapeuta
= 100 férõhelyig
= 100 férõhely felett
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férõhelyre vetítve)
– foglalkoztatásszervezõ (100 férõhelyre vetítve)

1 fõ
heti 4 óra
heti 6 óra
1 fõ
1 fõ
24 fõ
heti 4 óra
1 fõ
heti 4 óra
1 fõ
1 fõ
1 fõ”
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6. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának B) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakást nyújtó intézménye (drogbetegeket ellátó intézmény kivételével)
– intézményvezetõ
1 fõ
– orvos
= 100 férõhely alatt
heti 8 óra
= 100–200 férõhely között
heti 12 óra
= 200 férõhely felett (ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi
ellátást is)
heti 4 óra és 1 fõ
– intézményvezetõ ápoló (100 férõhely felett)
1 fõ
– ápoló, szociális gondozó (100 férõhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
24 fõ
= rehabilitációs intézmény
12 fõ
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (200 férõhelyig 50 férõhelyre
vetítve, 200 férõhely felett 100 férõhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
1 fõ
= rehabilitációs intézmény
2 fõ
– foglalkoztatásszervezõ, munkavezetõ (200 férõhelyig 50 férõhelyre
vetítve, 200 férõhely felett 100 férõhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
1 fõ
= rehabilitációs intézmény
2 fõ”
7. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának D) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„D) Fogyatékosok tartós bentlakást nyújtó intézménye
– intézményvezetõ
– orvos
= 100 férõhely alatt
= 100–200 férõhely között
= 200 férõhely felett
– intézményvezetõ ápoló (100 férõhely felett)
Rehabilitációs intézmény
– vezetõ pedagógus
50 férõhelyre vetítve:
– ápoló, gondozó
– fejlesztõ pedagógus
– foglalkoztatás-szervezõ
– szabadidõ szervezõ
– mozgásterapeuta
– munkavezetõ
– szociális és mentálhigiénés munkatárs
100 férõhelyre vetítve:
– szociális ügyintézõ
Ápoló, gondozó otthon
50 férõhelyre vetítve:
– ápoló-gondozó
= kiskorúak ellátása esetén
= felnõttkorúak ellátása esetén
fejlesztõ pedagógus
szociális és mentálhigiénés munkatárs
mozgásterapeuta
foglalkoztatás szervezõ
szabadidõ szervezõ
100 férõhelyenként:
szociális ügyintézõ

1 fõ
heti 4 óra
heti 6 óra
1 fõ
1 fõ
1 fõ
5 fõ
2 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
2 fõ
2 fõ
1 fõ

20 fõ
15 fõ
2 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
1 fõ
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Súlyos fogyatékos személyeket ellátó csoport
– osztályvezetõ (5 csoport irányítása)
– gyermekgondozó-ápoló
– mozgásterapeuta
– pedagógus
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1 fõ
4 fõ
napi 4 óra
1 fõ”

8. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának E) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„E) Hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye
– intézményvezetõ
– orvos
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
= rehabilitációs intézmény
– ápoló, szociális gondozó (100 férõhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férõhelyre vetítve)
= ápolást, gondozást nyújtó intézmény
= rehabilitációs intézmény
– munkavezetõ (50 férõhelyre vetítve) (amennyiben van foglalkoztatás)
– foglalkoztatásszervezõ (50 férõhelyre vetítve) (amennyiben van foglalkoztatás)

1 fõ
heti 6 óra
heti 2 óra
14 fõ
1 fõ
5 fõ
napi 4 óra
napi 4 óra”

9. Az R. 2. számú melléklet II. része 2. pontjának F) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„F) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
– intézményvezetõ
– orvos
– ápoló, szociális gondozó (100 férõhelyre vetítve)
= idõskorúak és fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
= hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása
– szociális, mentálhigiénés munkatárs (50 férõhelyre vetítve)
= idõskorúak és fogyatékosok gondozó háza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
= hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása

1 fõ
heti 2 óra

16 fõ
3 fõ

1 fõ
4 fõ”

10. Az R. 2. számú mellékletének kiegészítõ szabályai a következõ 7–9. ponttal egészülnek ki:
„7. A gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásának létszám irányszámai az alapszolgáltatásokat nyújtó szociális intézmények esetén a következõ:
– gazdasági ügyintézõ
1 fõ
– takarító
1 fõ
– konyhai kisegítõ (100 adagonként)
1 fõ
8. A nappali intézmény, idõsek klubjai esetében a szociális, mentálhigiénés létszám irányszámok kialakítása során a
következõ munkakörök javasoltak:
Nappali ellátást nyújtó intézmények, Idõsek klubja:
– szociális, mentálhigiénés munkatárs
heti 4 óra
9. A tartós bentlakásos, illetve átmeneti intézmények esetében a vezetõi létszám irányszámok kialakítása során a következõ munkakörök javasoltak:
Tartós bentlakásos intézmények:
Szociális és mentálhigiénés csoportvezetõ (legalább 4 fõ szociális és mentálhigiénés munkatárs alkalmazása esetén)
1 fõ
Tartós bentlakásos intézmények esetében az osztályvezetõ ápoló (50 férõhelyenként) helyett, az intézményvezetõ kijelöli mûszakonként a krízishelyzetre, korlátozó intézkedések eldöntésére jogosult személyt
1 fõ”
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2. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
1. Az R. 3. számú mellékletének 5/D. pontja helyébe a következõk lépnek:
„5/D. Szenvedélybetegek közösségi ellátása

koordinátor

konzultáns

Felsõfokú szociális alapvégzettség addiktológiai konzulens, mentálhigiénikus,
pszichológus, diakónus, szupervízor,
pszichiáter, addioktológus, pszichopedagógus, szociológus
Felsõfokú szociális alapvégzettség addiktológiai konzulens”

2. Az R. 3. számú melléklete a következõ 5/F. ponttal egészül ki:
„5/F. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szociális gondozó

Szakirányú szakképzettség
– szociális gondozó és szervezõ, szociális
gondozó és ápoló, ápolói végzettség,
ÖNO és házi szociális gondozó
Szakirányú szakképzettség hiányában
– szociális asszisztens
Képesítés nélküli társadalmi gondozó”

3. Az R. 3. számú melléklete a következõ 7/A. ponttal egészül ki:
„7/A. Demens személyek nappali intézménye
intézményvezetõ
szociális, mentálhigiénés munkatárs
szociális gondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, mentálhigiénikus
felsõfokú szociális alapvégzettség
gerontológiai gondozó, szociális gondozó és ápoló, ÖNO és házi
szociális gondozó”

3. számú melléklet a 9/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
[5. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez]
Segélyhívási jegyzõkönyv
(szociális gondozó tölti)
1. A segélyhívás idõpontja:
2. Ellátott neve, életkora:
3. Ellátott címe:
4. A segélyhívás oka:
5. Intézkedés:
6. Adott-e be gyógyszert?

igen:

nem

7. Hívott-e más segítséget?

igen:

nem

8. Esetleírás:
9. A szociális gondozó neve:
10. Vezetõ ellenjegyezése:
Dátum:
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Havi jelentés a segélyhívásokról
(vezetõ tölti ki)
1. Idõszak: ............ év ............... hónap
2. Szakmai központ neve: ............................................................................................................................................
3. Segélyhívások száma: ..............................................................................................................................................
4. Jelzõkészülékek száma (normatíva alapján): ...........................................................................................................
5. Ellátottak száma: ......................................................................................................................................................
6. Szociális gondozók száma: ......................................................................................................................................
7. Társult települések száma: .......................................................................................................................................
8. A segélyhívások száma a hónap napjai szerint:
1

2

16

17

3

18

4

19

5

20

6

7

21

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

28

13

29

14

15

30

31

9. A segélyhívások száma a hét napjai és napszakok szerint:
H

K

Sze

Cs

P

0–6 óra között
6–12 óra között
12–18 óra között
18–24 óra között
10. A segélyhívások száma településenként:
Település neve

Segélyhívások száma

11. Az ellátottak, akik segélyhívást adtak le:
Név

Segélyhívások száma

Szo

V
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12. Segélyhívások fõbb okaik szerint:
Segélyhívás oka

Segélyhívások száma

Pszichés probléma
Szomatikus probléma
Betegség, rosszullét
Krízishelyzet
Higiénés szükséglet miatt
Téves riasztás
Segítés az esti lefekvéshez
Egyéb okok
13. Az esetek megoldása
Eset megoldása

Esetek száma

Beszélgetés, megnyugtatás
Gyógyszeradás
Házi- vagy ügyeletes orvos hívása
Mentõhívás
Gondozás: pelenkacsere, mosdatás
Téves riasztásról meggyõzõdés
Esti lefekvésnél segítségadás
Egyéb
14. A rendszerbõl a hónap során kikerült személyek száma (akiknél a készüléket leszerelték): ...........
15. Az ellátásból kikerült személyek, és a kikerülés oka (kérjük, az alábbi lehetséges okok szerint kódolja)
1 – elhalálozás
2 – bentlakásos intézménybe kerülés
3 – kórházba kerülés
4 – saját kérésre
5 – gondozó, hozzátartozó kérésére
6 – alkalmatlanság a rendszer kezelésére
7 – egyéb (kérjük röviden ismertesse): ...............................................................................................................
Kikerült személy neve

A kikerülés oka

16. A rendszerbe a hónap során bekerült személyek száma: .......................................................................................
Kitöltés dátuma: ............................................................................................................................................................
Felelõs vezetõ neve: ..........................................................
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Kitöltési útmutató a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás havi dokumentációjához
(Havi jelentés a segélyhívásokról)
1. pont: azt az idõszakot (általában az elõzõ hónapot) kell megjelölni, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik
2. pont: a szakmai központ (ahonnan a szolgáltatás irányítása történik) hivatalos megnevezése
3. pont: a hónapban elõforduló összes segélyhívás száma (a téves jelzéseket, próbariasztásokat is beleértve)
4. pont: a központ tulajdonában lévõ ténylegesen mûködõ készülékszám pontos megadása
5. pont: aktuálisan a jelzõkészülékkel ellátottak száma (házaspár esetén egy készülék két embert lát el)
6. pont: a jelzõrendszeres szolgáltatást ellátó szociális gondozók pontos száma
7. pont: az egy szakmai központhoz tartozó társult települések száma, ahol a jelzõrendszeres szolgáltatás mûködik
8. pont: a havi összes segélyhívás bontása a hónap napjai szerint megadva
9. pont: a havi összes segélyhívás bontása a hét napjai és a napszakok szerint megadva
10. pont: a havi segélyhívások száma a települések szerinti bontásban megadva (társult modell esetén értelmezhetõ;
a táblázat értelem szerint bõvíthetõ)
11. pont: a havi segélyhívások száma ellátottak szerinti bontásban (a táblázat értelem szerint bõvíthetõ)
12. pont: a segélyhívások bontása a kérések okai szerint (az „egyéb” megjelölés kifejtése néhány szóban szükséges –
a próbariasztások számát is ide kérjük dokumentálni)
13. pont: a segélyhívások bontása a kérések megoldása szerint (az „egyéb” megjelölés kifejtése néhány szóban szükséges)
14. pont: azon személyek száma, akiknél a jelzõrendszeres szolgáltatás megszûnt, a készüléket leszerelték, illetve
leszerelés alatt van
15. pont: a jelzõrendszeres ellátásból való kikerülés oka – a felsorolt lehetõségek alapján kódolva –, illetve az ellátásból kikerülõk felsorolása (a táblázat értelem szerint bõvíthetõ)
16. pont: azon személyek száma, akik a jelzõrendszeres szolgáltatásba bekerültek a hónap folyamán
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A szociális és munkaügyi miniszter
10/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételérõl szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a
(2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni az Szt. 4. §-a
(1) bekezdésének m) pontjában meghatározott fenntartók
által nyújtott szociális ellátás igénybevétele során.
(2) E rendelet alkalmazásában szociális ellátáson az Szt.
57. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott formában biztosított személyes gondoskodást kell érteni.
(3) E rendeletet a falugondnoki szolgáltatás igénybevétele esetén akkor kell alkalmazni, ha a falugondnok alapszolgáltatás körébe tartozó szolgáltatást nyújt.”

2. §
Az R. 3. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szociális ellátások közül
a) az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatvány
kitöltésével kell kérelmezni
aa) az étkeztetést – a népkonyha kivételével –,
ab) a házi segítségnyújtást,
ac) a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást,
ad) a támogató szolgáltatást,
ae) az idõsek és fogyatékosok részére nyújtott nappali
ellátást,
af) a bentlakásos intézményi elhelyezést – az éjjeli menedékhely kivételével;
b) írásban kell kérelmezni
ba) a közösségi ellátást – a szenvedélybetegek alacsonyküszöbû ellátása kivételével,
bb) a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátást.
(2) Ha az intézményi jogviszony keletkezését beutaló
határozat alapozza meg, a kérelmet két példányban kell
benyújtani.”
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3. §

Az R. 4. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Elõgondozást kell végezni bentlakásos intézményi
elhelyezés elõtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan
személyek átmeneti szállása kivételével.
(3) Egyszerûsített elõgondozást kell végezni
a) a házi segítségnyújtást,
b) a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást,
c) személyi segítõ szolgáltatás esetén a támogató szolgáltatást,
d) a fogyatékosok nappali ellátását,
e) a demens személyek számára nyújtott nappali ellátást
megelõzõen.
(4) Egyszerûsített elõgondozás esetén az elõgondozást
végzõ személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevõ életkörülményeirõl, szociális helyzetérõl, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e
az igénybe vevõ állapotának és szükségleteinek. Egyszerûsített elõgondozás során az elõgondozást végzõ személy
a 4. számú melléklet szerinti adatlapot tölti ki.”

4. §
Az R. 6. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„Az elõgondozás I. szakaszában az elõgondozást végzõ
személy az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezésétõl számított húsz napon belül a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevõ életkörülményeirõl és
egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról.”
5. §
Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg, az elhelyezésre
irányuló kérelem egy példányát haladéktalanul meg kell
küldeni az intézményvezetõ részére.
(2) A kérelem megérkezését követõen az elõgondozást
a 6. § (1)–(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen kell
elvégezni azzal, hogy az elõgondozás I. szakaszának eredményérõl az intézményvezetõ a 2. számú melléklet szerinti
elõgondozási adatlap megküldésével értesíti a beutalást
végzõ önkormányzatot.”
6. §
Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Az állami fenntartású, valamint az ellátási szerzõdéssel mûködtetett egyházi, nem állami fenntartású intézménynél a soron kívüli elhelyezési igény esetén az elõgon-
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dozást végzõ személy a kérelem benyújtásától, a beutaló
határozat megérkezésétõl számított öt munkanapon belül
végzi el az elõgondozást. Ilyen esetben az elõgondozás
6. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott feladatai egyazon alkalommal is teljesíthetõek.”

7. §
(1) Az R. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az Szt. 94/B. §-ának (1) bekezdése, illetve
94/D. §-ának (1) bekezdése szerinti megállapodást – az
intézményi ellátás igénybevételének idõpontjában – írásban kell megkötni.”
(2) Az R. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A megállapodásban foglalt, az intézmény részérõl
fennálló kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos panasz
kivizsgálása az intézményvezetõ feladatkörébe tartozik,
aki 15 napon belül köteles a panasztevõt írásban értesíteni
a panasz kivizsgálásának eredményérõl. Amennyiben az
intézményvezetõ határidõben nem intézkedik, vagy a panasztevõ nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedésre
meghatározott határidõ lejártát, illetve intézkedés kézhezvételét követõ nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.”

8. §
Az R. 18. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó
szabályok
18. § (1) A 3. § (1) bekezdésének aa)–ad) és ba) pontjai
szerinti szociális ellátások igénylése során a szociális szolgáltató, illetve intézmény vezetõje a 6. számú melléklet
szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe
vevõt az ellátás biztosításáról.
(2) Ha a települési önkormányzat az alapszolgáltatás
körébe tartozó szolgáltatást nem intézményi keretben biztosítja, az ellátás igénybevételérõl a települési önkormányzat képviselõ-testülete dönt. A települési önkormányzat az
ellátás biztosításáról a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kiállításával értesíti az igénybe vevõt. Ilyen
esetben az egyszerûsített elõgondozás feladatait az ellátást
végzõ személy végzi.”

9. §
Az R. 21. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe törté-
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nõ felvétel, valamint nappali ellátásának igénybevétele
iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevõ szakorvosának, kezelõorvosának szakvéleményét.
(2) A rehabilitációs intézménybe történõ felvétel iránti
kérelemhez mellékelni kell az Szt. 113. §-a szerinti szakvéleményt.
(3) Kiskorú esetében a fogyatékos személyek otthonába
történõ elhelyezés iránti kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes szakértõi és rehabilitációs bizottság
[1993. évi LXXIX. tv. 30. § (3) bek.] szakvéleményét.
(4) A közösségi pszichiátriai ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylõ nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem
benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható.
(5) Demens személyek nappali ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez mellékelni kell a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia
centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményét.”

10. §
Az R. 22. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép,
és azt megelõzõen az R. a következõ alcímmel egészül ki:
„A szociális rászorultság vizsgálata
22. § (1) Az Szt. 59/A. §-ának (1) bekezdése szerinti
szolgáltatások esetében a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát.
(2) A szociális rászorultság igazolására a következõ iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni:
a) az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló
szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti,
két évnél nem régebbi
aa) igazolást, amelynek 1. pontjában az ellátást igénylõ
besorolása a b)–e) pont szerinti, és a felülvizsgálat határideje – amennyiben megjelöl ilyet – nem járt le, illetve
ab) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt;
b) az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemben feltüntetett adatokat;
c) az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát;
d) a súlyos fogyatékosság igazolására az Szt.
65/C. §-ának (6) bekezdése szerinti iratot.
(3) Amennyiben a szociális rászorultság az Szt. alapján
több feltétel egyidejû fennállásán alapul, valamennyi feltételt külön igazolni kell.
(4) Az intézményvezetõ a szociális rászorultság vizsgálata alapján a 7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot tölti
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ki. A nyilatkozat egy példányát az igénylõ, igénybe vevõ
részére át kell adni.
(5) A nyilatkozat átadásával egyidejûleg a szociálisan
nem rászorult igénylõt tájékoztatni kell arról, hogy a szolgáltatást részére az intézmény, szolgáltató biztosítja-e,
illetve a térítési díj összegérõl.
(6) Ha a szolgáltatást igénylõ a kérelem benyújtásakor
nem rendelkezik a (2) bekezdés szerinti irattal, az intézményvezetõ döntése alapján legfeljebb 60 napig a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint biztosítható
a szolgáltatás. Ha az igénybe vevõ a kérelem benyújtásától
számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, rá a kérelem benyújtására visszamenõ
hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha az igénybe vevõ
a szociális rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a kérelem benyújtására visszamenõ hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni.”

11. §
(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
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12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik
napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 3. §-ának (3) bekezdése,
b) 4. §-ának (5) bekezdése,
c) 8. §-a,
d) 11. §-a,
e) 19. §-a és az azt megelõzõ alcím,
f) 20. §-a.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 5. §-a (2) bekezdésének harmadik mondatában a
„térítési díj” szövegrész helyébe a „térítési díj, az egyszeri
hozzájárulás, illetve a térítési díj pótlék”,
b) 6. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az „elhelyezést” szövegrész helyébe az „ellátást”,
c) 12. §-ának (2) bekezdésében a „94/D. §-a” szövegrész helyébe a „94/D. §-ának (1) bekezdése”,
d) 15. §-ának (1) bekezdésében az „állami fenntartású
intézmény” szövegrész helyébe az „állami fenntartású,
valamint az ellátási szerzõdéssel mûködtetett egyházi,
nem állami fenntartású intézmény”
szövegrész lép.

(4) Az R. az e rendelet 4. számú melléklete szerinti
8. számú melléklettel egészül ki.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
[1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez]
Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
„A”
(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelõ adatok figyelembevételével töltendõ ki.)
1. Az ellátást igénybe vevõ adatai:
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, idõpontja:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Állampolgársága:
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:
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Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Tartására köteles személy
a) neve:
b) lakóhelye:
Telefonszáma:
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselõjének)
a) neve:
b) lakóhelye:
c) telefonszáma:
Az ellátást igénybe vevõvel egy háztartásban élõ nagykorú személyek száma:
2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri1
2.1. alapszolgáltatás
étkeztetés
házi segítségnyújtás
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
támogató szolgáltatás
2.2. nappali ellátás
idõsek nappali ellátása
fogyatékosok nappali ellátása
demens személyek nappali ellátása
2.3. átmeneti ellátás
idõskorúak gondozóháza
fogyatékos személyek gondozóháza
pszichiátriai betegek átmeneti otthona
szenvedélybetegek átmeneti otthona
hajléktalan személyek átmeneti szállása
2.4. ápolást-gondozást nyújtó intézmény
idõsek otthona
pszichiátriai betegek otthona
fogyatékos személyek otthona
hajléktalan személyek otthona
szenvedélybetegek otthona
2.5. rehabilitációs intézmény
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye
2.6. lakóotthon
fogyatékos személyek lakóotthona
pszichiátriai betegek lakóotthona
szenvedélybetegek lakóotthona
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
3.1. Étkeztetés
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
az étkeztetés módja:
helyben fogyasztás
elvitellel
kiszállítással
diétás étkeztetés

1

Az igényelt ellátást X-szel kell jelölni.
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3.2. Házi segítségnyújtás
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen típusú segítséget igényel:
segítség a napi tevékenységek ellátásában
bevásárlás, gyógyszerbeszerzés
személyes gondozás
egyéb, éspedig ........................
3.3. Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
3.4. Támogató szolgáltatás igénybevétele
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen típusú segítséget igényel:
szállító szolgáltatás
személyi segítõ szolgáltatás
3.5. Nappali ellátás
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
(normál
diétás ) nem
étkeztetést igényel-e: igen
milyen gyakorisággal kéri az étkeztetést:
egyéb szolgáltatás igénylése:
3.6. Átmeneti elhelyezés
milyen idõponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:
milyen idõtartamra kéri az elhelyezést:
milyen okból kéri az elhelyezést:
3.7. Ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmény
milyen idõtartamra kéri a szolgáltatás biztosítását:
határozott (annak ideje) ......................
határozatlan
soron kívüli elhelyezést kér-e :
ha igen, annak oka:
Dátum:
Az ellátást igénybe vevõ (törvényes képviselõ) aláírása:

„B”
Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelõorvos tölti ki)
1. Házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és nappali ellátás igénybevétele
esetén (házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni):
1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:
önellátásra képes
részben képes
segítséggel képes
1.2. szenved-e krónikus betegségben:
1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:
1.4. rendszeres orvosi ellenõrzés szükséges-e:
1.5. gyógyszerek adagolásának ellenõrzése szükséges:
1.6. szenvedett fertõzõ betegségben 6 hónapon belül:
1.7. egyéb megjegyzések:
2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén:
2.1. esettörténet (elõzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):
2.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):
2.3. prognózis (várható állapotváltozás):
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

ápolási-gondozási igények:
speciális diétára szorul-e:
szenvedélybetegségben szenved-e:
pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:
szenved-e fogyatékosságban (típusa, mértéke):
gyógyszerszedés gyakorisága, várható idõtartama (pl. végleges, idõleges stb.), valamint az igénybevétel
idõpontjában szedett gyógyszerek köre:
2.10. a külön jogszabályban meghatározottak alapján az önellátás mértékének megállapítása:

3. Soron kívüli elhelyezése indokolt:

A háziorvos (kezelõorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.

„C”
Jövedelemnyilatkozat
A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén:
1. az ellátást igénylõ rendszeres (bruttó) havi jövedelme:
1.1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz:
1.2. társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem:
1.3. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerû jövedelem:
1.4. önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás:
Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe:
1.5. egyéb jövedelem:
2. összes (nettó) havi jövedelem:

3. az Szt. 117. §-ának (4) bekezdése szerinti vagyona van:
4. ha van tartásra kötelezett hozzátartozója, annak adatai:
név:
lakóhely:
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejûleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához.
Dátum:
Az ellátást igénybe vevõ (törvényes képviselõ) aláírása:
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2. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
[4. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez]
Egyszerûsített elõgondozási adatlap
1. Felvétel helye, ideje:
2. Az ellátást igénybe vevõ adatai:
a) név:
b) lakcím:
3. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:
a) mozgásképesség:
b) érzelmi állapot:
c) segédeszköz használata:
d) szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):
e) magatartás, kommunikációs készség:
4. Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatosan:
Az elõgondozást végzõ személy neve, aláírása:

3. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
[6. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez]
Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás biztosításáról
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idõ:
Lakóhely:
A ................ -n benyújtott személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás iránti kérelme alapján a következõ
ellátást biztosítom:
Ellátás megnevezése (Szt. szerinti besorolás):
Ellátás kezdõ idõpontja:
Ellátás idõtartama (határozatlan, határozott ellátás befejezésének várható idõpontja):
Fizetendõ térítési díj összege:
Fizetés módja, helye, idõpontja:

Dátum:
Szolgáltató, intézményvezetõ, ellátást végzõ aláírása:
P. H.
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4. számú melléklet a 10/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
[8. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez]
Nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról1
................................................................................. (nyilatkozatot aláíró neve) a szociális alapszolgáltatást nyújtó szervezet vezetõjeként az alább megnevezett igénylõnél/igénybe vevõnél2 a szociális rászorultság fennállását megállapítom3: házi segítségnyújtásra, jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra, támogató szolgáltatásra a mai naptól
.............................................................-ig (határozott idõre, maximum két évre).
Név (leánykori név): .........................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................................
A szociális rászorultság fennállásának megállapításához benyújtott dokumentumok felsorolása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dátum: .................................................
Aláírás, pecsét: ...................................................
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 9. §-a szerint a szociális ellátásban részesülõ a
jogosultság feltételeit érintõ lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást
megállapító szervet.
Nyilatkozat1
................................................................................. (nyilatkozatot aláíró neve) a szociális alapszolgáltatást nyújtó szervezet vezetõjeként az alább megnevezett igénylõnél/igénybe vevõnél2 a szociális rászorultság fennállását nem állapítom
meg3: házi segítségnyújtásra, jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra, támogató szolgáltatásra.
Név (leánykori név): .........................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ............................................................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................................................................
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dátum: .................................................
Aláírás, pecsét: ...................................................

1

A szociális rászorultságot vagy annak hiányát – amennyiben az intézmény, szolgáltató több alapszolgáltatási formát biztosít – egy nyilatkozattal több alapszolgáltatási formára is meg lehet állapítani, de ebben az esetben az összes benyújtott dokumentumot fel kell sorolni, és az elutasításokat külön kell indokolni.
2
A nem megfelelõ megnevezés törlendõ.
3
A nem megfelelõ alapszolgáltatási forma megnevezése törlendõ.
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A szociális és munkaügyi miniszter
11/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete
az egészségi állapoton, illetve betegségen alapuló
szociális rászorultság igazolásának szabályairól
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendelem el:
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neurológus szakorvos szakvéleményének bemutatásával
kell igazolni.
3. §
A 2. § szerinti igazolás, illetve szakvélemény
a) a kiállításától számított két évig, vagy
b) ha az igazolás a következõ felülvizsgálat idõpontjaként két évnél rövidebb idõtartamot határoz meg, a felülvizsgálat idõpontjáig
használható fel a szociális rászorultság igazolására.

1. §
4. §
Ezt a rendeletet a szociális rászorultságnak az Szt.
63. §-ának (5) bekezdése és 65. §-ának (6) bekezdése szerinti igazolására kell alkalmazni.

Az igazolás, illetve szakvélemény felülvizsgálatát a
szolgáltatást igénylõ, törvényes képviselõje, valamint az
intézményvezetõ kérheti az Országos Orvosszakértõi Intézet szolgáltatást igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes orvosi bizottságától.

2. §
(1) Az Szt. 63. §-ának (4) bekezdése, valamint 65. §-a
(4) bekezdésének c) pontja szerinti esetben a szolgáltatást
igénylõ háziorvosa az igénylõ egészségi állapotáról a melléklet szerinti igazolást tölti ki.

5. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az Szt. 65. §-a (4) bekezdésének b)–c) pontja szerinti esetben a pszichiátriai betegséget pszichiáter vagy

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet a 11/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
IGAZOLÁS
a házi segítségnyújtást, illetve jelzõrendszeres házi segítségnyújtást
igénybe vevõ egészségi állapotáról
Név (születési név):.............................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: ..............................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
TAJ szám: ...........................................................................................................................................................................
1. Önellátásra vonatkozó megállapítások1:
a) Önellátásra képes
b) Önellátásra részben képes: egyes tevékenységekhez segítséget igényel.
c) Önellátásra részben képes: rendszeres, idõszakos ellátást igényel.
d) Önellátásra nem képes: folyamatos ellátást igényel, idõszakosan fekvõ.
e) Önellátásra nem képes: 24 órás ellátást igényel, ágyban fekvõ.
2. Felülvizsgálat szükséges:

igen

nem

Ha szükséges, a következõ felülvizsgálat idõpontja: ..........................................................................................................
Dátum: .............................................
Orvos neve, aláírása: ......................................................................
P. H.
1

A megfelelõ megállapítást kérjük aláhúzással jelölni.
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A szociális és munkaügyi miniszter
12/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete

öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idõ
van hátra.”

a személyes gondoskodást végzõ személyek
továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet,
valamint a személyes gondoskodást végzõ személyek
adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról

2. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének e) és
f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a szociális és
munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 6. §-ának d) pontjában
megállapított feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:
A személyes gondoskodást végzõ személyek
továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása
1. §
(1) A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.
(VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szociális, illetõleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végzõ személyek (a továbbiakban:
személyes gondoskodást végzõ személyek) – (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek).”
(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában személyes gondoskodást
végzõ személy az, aki]
„aa) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott képesítési elõírásokhoz kötött tevékenységet (a továbbiakban együtt: képesítéshez kötött
tevékenység) fõállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos nevelõszülõi jogviszonyban vagy szociális, illetõleg gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozás keretében végez, és”
(3) Az R. 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A személyes gondoskodást végzõ személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha a reá irányadó

Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A továbbképzési kötelezettség minõsített továbbképzésen való részvétellel teljesíthetõ. A továbbképzés továbbképzési idõszakokban történik. A továbbképzési idõszak tartama öt év. A továbbképzési idõszak kezdete munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt vagy hivatásos
nevelõszülõi jogviszonyt létesítõk, illetõleg a képesítési
elõírásnak megfelelõ szakképesítést megszerzõk esetében
a munkába állás, a foglalkoztatás megkezdésének, illetõleg a szakképesítés megszerzésének napja. A szociális,
illetõleg gyermekjóléti, gyermekvédelmi vállalkozási tevékenység (a továbbiakban együtt: szociális vállalkozás)
esetében a továbbképzési idõszak kezdete a tevékenység
megkezdésének napja. Azon személyek számára, akik az
elõírt továbbképzési idõszak vége elõtt teljesítették a továbbképzési kötelezettségüket, az új továbbképzési
idõszak csak az elõírt továbbképzési idõszak letelte után
indul.”

3. §
Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Továbbképzési pontérték az (5) bekezdésben meghatározott és a 4. § (7) bekezdése szerint közzétett minõsített továbbképzési programokon történõ részvétellel szerezhetõ.”

4. §
(1) Az R. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki
és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3)–(8) bekezdés számozása (4)–(9) bekezdésre változik:
„(3) A Bizottság a 3. § (5) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott és minõsített továbbképzések jegyzékét megküldi a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézet Felnõttképzési Akkreditációs Testületének, amely
– a jegyzékben megjelölt továbbképzés szervezõjének kérésére, az Fktv. 19. §-ának (3) bekezdése szerint – kiadja a
programakkreditációt igazoló tanúsítványt.”
(2) Az R. 4. §-ának – az (1) bekezdéssel átszámozott – (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A továbbképzési programok minõsítése a program
benyújtásával egyidejûleg, minden év október 15-éig kérhetõ. A minõsítési kérelmet a szociális ágazat irányításáért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában legkésõbb a tárgyév
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augusztus 30-áig közzétett, a Bizottság által kiadott közlemény szerinti adatlapon kell benyújtani. Az adatlapot a
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetnek a
Bizottság titkársági feladatait ellátó szervezeti egysége
(a továbbiakban: Titkárság) részére 3 példányban kell benyújtani. A minõsítési kérelemhez csatolni kell a minõsítési díj befizetését igazoló dokumentum másolatát.”
(3) Az R. 4. §-ának – az (1) bekezdéssel átszámozott – (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A Bizottság a minõsített, valamint az érvényes minõsítéssel rendelkezõ és bejelentett továbbképzési programok listáját és pontértékét, a programok formáját, címét,
célcsoportját, helyét, idejét, díját, a jelentkezés helyét, valamint a programengedély számát és a minõsítés érvényességét minden év január 31-éig a minisztérium hivatalos
lapjában közzéteszi.
(8) A (7) bekezdés szerint közzétett továbbképzési
programok a közzététel évének december 31. napjáig szervezhetõk. A továbbképzést szervezõknek
a) a megszervezésre került továbbképzési programokról a 3. számú melléklet szerinti adatlapot,
b) a megszervezésre nem került továbbképzési programokról a 4. számú melléklet szerinti adatlapot
a tárgyévet követõ év február 28-áig meg kell küldeni a
Titkárság részére.”

5. §
Az R. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A továbbképzés szervezõje a 3. § (5) bekezdés szerinti minõsített továbbképzésekrõl – csoportonként – nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a program engedélyszámát és címét, a továbbképzés helyszínét, idõpontját, idõtartamát, illetõleg a részvételi díjat, továbbá
a) a 3. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti minõsített
továbbképzés esetében
aa) az A. 9034–1 r.sz. jelzésû tanfolyami naplót,
ab) az ismeretek számonkérésérõl készült – a számonkérést végzõk aláírásával ellátott – jegyzõkönyvet,
ac) írásbeli számonkérés esetén a továbbképzésben
részt vevõk által készített dolgozatot;
b) a 3. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti minõsített
továbbképzés esetében a trénerek nevét és az alkalmazott
módszert;
c) a 3. § (5) bekezdésének c) pontja szerinti minõsített
továbbképzés esetében az elõadások címét;
d) a 3. § (5) bekezdésének d) pontja szerinti minõsített
továbbképzés esetében a tanulmányozott módszert;
e) a 3. § (5) bekezdésének e) pontja szerinti minõsített
továbbképzés esetében a fórumok szakmai témáját
tartalmazza.
(3) A továbbképzés szervezõje – az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakon túl – minden megszervezett továbbképzés esetében nyilvántartja a továbbképzésen kiadott és sorszámmal ellátott igazolásokat.
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(4) A továbbképzés szervezõjének legalább egy alkalommal, legkésõbb a továbbképzés végén – kérdõív formájában – lehetõséget kell biztosítani a minõsített továbbképzések résztvevõi számára a továbbképzés értékelésére.
A résztvevõk által kitöltött kérdõívet a továbbképzés szervezõje nyilvántartja.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti nyilvántartásokat
(a továbbiakban együtt: továbbképzési nyilvántartás) a továbbképzés szervezõjének a továbbképzés lezárultát
követõen négy évig meg kell õrizni.
(6) A Bizottság, a Titkárság, illetve az általuk kijelölt
szakértõ jogosult a továbbképzési nyilvántartásba a helyszínen betekinteni. A betekintési jog gyakorlásához a továbbképzés szervezõje köteles a továbbképzési nyilvántartást rendelkezésre bocsátani és az ahhoz kapcsolódó felvilágosítást megadni.”

6. §
Az R. 5. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Szociális alapvizsgát az a jelölt tehet, aki egyéb felsõfokú végzettséggel rendelkezik, és a felsõfokú végzettség megszerzését követõen
a) legalább öt évig egybefüggõen – összesítve legfeljebb fél év megszakítással – felsõfokú végzettséget igénylõ munkakörben képesítéshez kötött, személyes gondoskodást nyújtó tevékenységet végzett,
b) a gyámügyi, a gyermekvédelmi, illetve a szociális
igazgatás vagy a szociális képzés területén legalább öt
éves – összesítve legfeljebb fél évre megszakított – felsõfokú végzettséget igénylõ munkakörben végzett szakmai
gyakorlattal rendelkezik.
(5) A gyermekvédelmi szakellátás területén személyes
gondoskodást végzõ, egyéb felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személy alapvizsgát tehet akkor is, ha a felsõfokú
végzettség megszerzését követõen a közoktatás területén
szerzett öt éves egybefüggõ – összesítve legfeljebb fél évre
megszakított – szakmai gyakorlatot.”

7. §
(1) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Szociális alapvizsga, illetve szakvizsga évente egyszer, február 1-je és május 31-e között szervezhetõ. A vizsgára bocsátás iránti kérelmet a tárgyévet megelõzõ év
szeptember 1-jéig kell benyújtani a jelölt által választott,
vizsgajoggal rendelkezõ intézményhez.”
(2) Az R. 6. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a felsõfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát,
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b) a felsõfokú végzettséget igénylõ munkakörben végzett, képesítéshez kötött tevékenység, illetve a szakmai
gyakorlat idõtartamáról szóló munkáltatói igazolást vagy
igazolásokat, és szakmai életrajzot, továbbá
c) szakvizsga esetén a szociális alapvizsga oklevelének
másolatát, amennyiben a jelölt számára a szociális alapvizsga letétele elõírt.
(4) A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam díjának, a szociális alapvizsga és szociális szakvizsga díjának,
a pótvizsga díjának, valamint a vizsgáztatói díjnak az
összegét a tárgyévet megelõzõ év december 31-éig a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. A szociális
szakvizsga díja tartalmazza a vizsgára történõ felkészítés
díját is. A vizsgadíjakat ahhoz a vizsgajoggal rendelkezõ
intézményhez kell befizetni, ahol a jelölt vizsgára való jelentkezését elfogadták. Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat,
illetve az alaptanfolyami díjat a vizsgajoggal rendelkezõ
intézmény által megadott határidõben nem fizeti be, a vizsgát, alaptanfolyamot nem kezdheti meg.”

8. §
Az R. 11. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg a § a következõ i)–j) ponttal
egészül ki:
[A Bizottság feladatai a következõk:]
„d) a továbbképzések szakmai felügyelete;”
„i) a szociális alap- és szakvizsga vizsgaszabályzatának
jóváhagyása;
j) a továbbképzésekkel, szociális alaptanfolyamokkal,
illetõleg a vizsgáztatással kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása.”

9. §
(1) Az R. 13. §-a (3) bekezdésének bevezetõ mondata,
valamint b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A vizsgajog elnyerésére az a felsõfokú szociális végzettséget adó képzések szervezésére jogosult felsõoktatási
intézmény nyújthat be pályázatot, amelyik”
„b) a felsõfokú szociális végzettséget adó képzések szervezését önálló oktatási-szervezeti egységként mûködteti, és
a szak oktatóinak legalább a fele az intézménnyel munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.”
(2) Az R. 13. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A vizsgajog elnyerésére a Bizottság a felsõfokú
szociális végzettséget adó képzések szervezésére jogosult
felsõoktatási intézmények számára pályázatot ír ki. A Bizottság a vizsgajoggal rendelkezõ intézmények nevét és
címét, valamint a vizsgajog megszûnését a minisztérium
hivatalos lapjában közzéteszi.”
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(3) Az R. 13. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A vizsgajoggal rendelkezõ intézmény a szociális
alap- és szakvizsgát a Bizottság által jóváhagyott vizsgaszabályzatban foglaltak szerint bonyolítja.”
10. §
(1) Az R. 15. §-ának (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[A továbbképzési terv tartalmazza]
„d) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítõk számát,
az anyagi elismerés összegét és kifizetésének idõpontját.”
(2) Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben
szereplõ munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidõ-kedvezményt biztosítani, erre az
idõre távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját
viselni. Az Szt. 92/D. §-ának (2) bekezdése szerinti anyagi elismerést annak a munkáltatónak kell kifizetnie, amellyel a továbbképzésben részt vett személy a továbbképzési kötelezettség teljesítésének idõpontjában munkaviszonyban, illetve
közalkalmazotti jogviszonyban áll.”
(3) Az R. 15. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki, és ezzel egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása
(5) bekezdésre változik:
„(4) A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszûnésekor a mûködési nyilvántartásba vételrõl szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át
kell adnia a munkavállaló részére.”
11. §
(1) Az R. 1–3. számú melléklete helyébe e rendelet
1–3. számú melléklete lép.
(2) Az R. az e rendelet 4. számú melléklete szerinti
4. számú melléklettel egészül ki, és ezzel egyidejûleg a
jelenlegi 4–8. számú melléklet számozása 5–9. számú mellékletre változik.

A személyes gondoskodást végzõ személyek
adatainak mûködési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása
12. §
A személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak
mûködési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM
rendelet (a továbbiakban: Rm.) 1. § (2) bekezdése a) pontjának aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában személyes gondoskodást
végzõ személy az, aki]
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„aa) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott képesítési elõírásokhoz kötött tevékenységet fõállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony), illetõleg hivatásos nevelõszülõi jogviszonyban
vagy szociális, illetõleg gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozás keretében végez, és”

13. §
Az Rm. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A mûködési nyilvántartást a Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: nyilvántartó)
vezeti.”

14. §
(1) Az Rm. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A nyilvántartó a mûködési nyilvántartásba vételrõl
az 5. számú melléklet szerint igazolást állít ki, amelyet
megküld a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek. A munkáltatónak az igazolást a
munkavállaló részére át kell adni, aki a (3) bekezdés szerinti új igazolás kiállításáig köteles azt megõrizni. A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl
szóló jogszabály alapján a továbbképzési kötelezettség
alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel
mentesülõ munkavállaló az igazolást munkaviszonyának,
illetõleg hivatásos nevelõszülõi jogviszonyának megszûnéséig köteles megõrizni.”
(2) Az Rm. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A nyilvántartásba vételrõl szóló igazolás – az (5) bekezdés szerinti eltéréssel – a továbbképzési idõszak végéig
érvényes. Ha a munkavállaló a továbbképzési kötelezettségének eleget tett és a mûködési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény nem merült fel, a továbbképzési idõszak elteltével a nyilvántartó új igazolást állít ki.”
(3) Az Rm. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A személyes gondoskodást végzõ személyek
továbbképzésérõl szóló jogszabály alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel mentesülõ munkavállaló részére kiállított igazolás a munkaviszony, illetõleg a hivatásos nevelõszülõi jogviszony megszûnéséig érvényes.”
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Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 7. §-ának (1) bekezdése 2007. december
1-jén lép hatályba azzal, hogy a 2008. évi szociális alap- és
szakvizsgára bocsátás iránti kérelmet 2007. szeptember
1-jéig kell benyújtani.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.
a) 2. §-ának (3) bekezdésében a „ , sorkatonai vagy polgári szolgálatát tölti” szövegrész,
b) 5. §-a (2) bekezdésének c) pontja,
c) 16. §-ának (3) bekezdése.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 1. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a „felsõfokú
szociális alapvégzettségnek” szövegrész helyébe a „felsõfokú szociális alapvégzettségnek vagy felsõfokú szociális
végzettségnek” szövegrész,
b) 4. §-ának – e rendelet 4. §-a (1) bekezdésével átszámozott –
ba) (6) bekezdésében a „tárgyév november 15-éig”
szövegrész helyébe a „tárgyévet megelõzõ év október
15-éig” szövegrész,
bb) (9) bekezdésében a „(7) bekezdés” szövegrész helyébe a „(8) bekezdés” szövegrész,
c) 6. §-ának (1) bekezdésében a „Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzési Intézet” szövegrész,
d) 9. §-ának (2) bekezdésében az „egy éven belül” szövegrész helyébe az „évben” szövegrész,
e) 9. §-ának (3) bekezdésében „a 4. számú melléklet”
szövegrész helyébe „az 5. számú melléklet” szövegrész,
f) 9. §-a (4) bekezdésének
fa) a) pontjában az „alapvégzettséggel” szövegrész helyébe a „végzettséggel” szövegrész, továbbá az „5. számú
melléklet” szövegrész helyébe a „6. számú melléklet” szövegrész,
fb) b) pontjában a „6. számú melléklet” szövegrész helyébe a „7. számú melléklet” szövegrész,
g) 10. §-ának (1) bekezdésében „az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe „a szociális ágazat irányításáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész,
h) 10. §-a (2) bekezdésének d) pontjában „az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumból” szövegrész helyébe „a minisztériumból” szövegrész,
i) 12. § (2) bekezdése a) pontjának af) alpontjában „az
egészségügyi, szociális és családügyi” szövegrész helyébe
„a miniszternek” szövegrész,

2006/164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

j) 12. § (2) bekezdése b) pontjának bevezetõ rendelkezésében a „szakvizsgákkal” szövegrész helyébe az „alapés szakvizsgákkal” szövegrész,
k) 12/A. §-ának (5) bekezdésében, valamint 14. §-ának
(3) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a
„minisztérium” szövegrész
lép.
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(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Rm. 5.
és 6. számú mellékletében a „Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet” szövegrész lép.
Kiss Péter s. k.,
szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
„1. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
Sorszám: ............/............
Igazolás továbbképzésen való részvételrõl
I. Személyi adatok
1.
2.
3.
4.
5.

Név: ..........................................................................................................................................................................
Születési, családi és utónév:.......................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .....................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................
Mûködési nyilvántartási szám:...................................................................................................................................

II. Továbbképzési adatok
1. A továbbképzés formája (a megfelelõ szöveg aláhúzandó):
tanfolyam
szakmai mûhely
2.
3.
4.
5.
6.
7.

személyiségfejlesztõ foglalkozás
szakmai tanácskozás

tanulmányút

A továbbképzés engedélyszáma: ...............................................................................................................................
A továbbképzés címe: ................................................................................................................................................
A továbbképzés szervezõje: .......................................................................................................................................
A továbbképzési pontérték:........................................................................................................................................
A továbbképzés idõpontja:.........................................................................................................................................
A továbbképzés helyszíne:.........................................................................................................................................

Az I. pontban megnevezett személy a II. pontban szereplõ továbbképzésen részt vett, annak feltételeit teljesítette.
Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján
P. H.
................................................................................
a továbbképzés szervezõjének cégszerû aláírása”
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2. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
„2. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
Bejelentõlap a program továbbképzési jegyzékben való
megjelentetéséhez
A Bizottság által minõsített továbbképzési programnak a szociális ágazat irányításáért felelõs
minisztérium hivatalos lapjában való megjelenéséhez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A továbbképzési programot indító megnevezése, címe:
A program címe:
A program minõsítése érvényes:
A program célja, tartalma:
A program célcsoportja:
A szerezhetõ továbbképzési pontérték:
A program indításának tervezett idõpontja:
A program idõtartama (óra):
A program indításának tervezett helyszíne:
A résztvevõ által fizetendõ részvételi díj:
A továbbképzést szervezõ személy neve, telefonszáma:
A program engedélyszáma:
A 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet alapján az egészségügyi
továbbképzési rendszerben a program engedélyszáma:
14. A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a pedagógus
továbbképzési rendszerben a program indítási engedélyszáma:
15. A 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján a felnõttképzést folytató
intézményekrõl vezetett nyilvántartási szám:

Megjegyzés: A 13–15. pontot csak akkor kell kitölteni, ha a program, illetve intézmény rendelkezik az adott
engedély-, illetve nyilvántartási számmal.

Nyilatkozat
A táblázat 1. pontjában megnevezett szervezet nevében kijelentem, hogy a közölt adatok – a 9. és 10. pontok kivételével – a minõsített pályázattól nem térnek el, a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatoktól a szociális ágazat irányításáért felelõ miniszter által vezetett minisztérium
hivatalos lapjában való megjelenés után nem áll módunkban eltérni, illetve a kiküszöbölhetetlen változásokat (amelyek
nem érinthetik az egy fõre jutó részvételi díj mértékét) elõzetesen kötelesek vagyunk írásban egyeztetni az Országos
Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság Titkárságával.
Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján
P. H.
..................................................................................
a továbbképzés szervezõjének cégszerû aláírása”
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3. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
„3. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez
Beszámoló
a megelõzõ évben indított továbbképzési programokról
(Minden indított csoportra külön kell elkészíteni!)
1. A továbbképzésre vonatkozó információk
Továbbképzés engedélyszáma: .......................................................................................................................................
Továbbképzés címe:........................................................................................................................................................
Továbbképzést szervezõ megnevezése: ..........................................................................................................................
Továbbképzést szervezõ címe:........................................................................................................................................
A továbbképzést szervezõ személy neve, telefonszáma: ................................................................................................
Továbbképzés akkreditációjának érvényességi ideje:.....................................................................................................
A továbbképzés kezdõ és záró idõpontja: .......................................................................................................................
A továbbképzés helyszíne: .............................................................................................................. (intézmény neve)
...................................................................... (megye) .................................................................................... (város)
................................................................................................................. (út/utca/stb.) ............................. (házszám)

2. A célcsoportra vonatkozó információk
2.1. A továbbképzésen résztvevõk szakterület szerinti összetétele:
Családvédelem, családgondozás
Gyermekjóléti alapellátás
Gyermekvédelmi szakellátás

fõ
fõ
fõ

Pszichiátriai és szenvedélybetegek
szociális ellátása

fõ

Idõsek szociális ellátása
Hajléktalan ellátás
Fogyatékosok szociális ellátása,
rehabilitációja
Egyéb, az elõzõ szakterületekbe
nem besorolható

fõ
fõ
fõ
fõ

2.2. A továbbképzésen résztvevõk jellemzõen (kérjük a megfelelõt aláhúzni):
Egy intézményben, szolgáltatásban dolgoznak
A szervezés helyszínén, de különbözõ intézményben, szolgáltatásban dolgoznak
A régió különbözõ intézményeiben, szolgáltatásaiban dolgoznak
Az ország különbözõ területein mûködõ intézményekben, szolgáltatásokban dolgoznak

3. A beszámoló további részében maximum 2 oldal terjedelemben részletesen fejtse ki az alábbiakat:
A tervezett tematika megvalósult-e a továbbképzés során, és ha nem, mi volt az oka?
A választott oktatási módszer alkalmazhatóságának tapasztalatai
A résztvevõk szakmai ismeretszintje
Több célcsoport részvétele esetén az eltérõ munkakörben/munkaterületen dolgozók együttmûködési szintje, készsége
A továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatok összegzése (a résztvevõk aktivitása, passzivitása, esetleges problémák
felmerülése stb.), illetve az elvégzett elégedettség-vizsgálat összesített eredménye.
Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján
P. H.
.........................................................................................
a továbbképzés szervezõjének cégszerû aláírása
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A beszámolót minden megszervezett, akkreditált továbbképzési programról a továbbképzés megszervezését követõ
év február 28-áig kell megküldeni a Titkárság címére:
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, 3100 Salgótarján, Kossuth út 8.

1. számú melléklet: A továbbképzés elvégzésérõl igazolást kapott résztvevõk névsora, a kiadott igazolások sorszámával, a résztvevõk mûködési nyilvántartási számával.
2. számú melléklet: Az elégedettség-vizsgálat kérdõíve
A beszámoló csak a mellékletekkel együtt fogadható el!”

4. számú melléklet a 12/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

„4. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Bejelentõlap
a megelõzõ évben nem indított továbbképzési programról

1. A továbbképzésre vonatkozó információk
Továbbképzés engedélyszáma: .......................................................................................................................................
Továbbképzés címe:........................................................................................................................................................
Továbbképzést szervezõ megnevezése: ..........................................................................................................................
Továbbképzést szervezõ címe:........................................................................................................................................
A továbbképzést szervezõ személy neve, telefonszáma: ................................................................................................
Továbbképzés akkreditációjának érvényességi ideje:.....................................................................................................

2. A továbbképzés elmaradásának oka
(Kérjük fejtse ki, hogy a továbbképzési program miért nem került megszervezésre!)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján

P. H.

..........................................................................................
a továbbképzés szervezõjének cégszerû aláírása”
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A szociális és munkaügyi miniszter
13/2006. (XII. 27.) SZMM
rendelete
a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói
részére szervezett képzéssel teljesítõ hozzájárulásra
kötelezett költségei elszámolásának feltételeirõl
és az elszámolás szabályairól
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 28. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a szociális és munkaügyi miniszter
feladat és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a e) pontjának ea) és eb) alpontjaiban meghatározott feladatkörben eljárva – a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a szakképesítésért felelõs miniszter véleményének
kikérésével – a következõket rendelem el:
1. §
E rendeletet kell alkalmazni a szakképzési hozzájárulást
a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítõ, az Szht. 2. §-ában meghatározott szakképzési hozzájárulásra kötelezett (a továbbiakban: hozzájárulásra kötelezett) költségei elszámolásának feltételeire és az elszámolás szabályaira.
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) belsõ képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra
kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerûen szervezve
valósít meg;
b) külsõ képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra
kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétõl elkülönült, a felnõttképzésrõl szóló 2001.
évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint akkreditált
felnõttképzési intézmény (a továbbiakban: képzõ intézmény) közremûködésével valósít meg;
c) vegyes képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra
kötelezett saját munkavállalói részére részben belsõ képzésként, részben külsõ képzésként valósít meg;
d) áthúzódó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett több naptári évet érintõen valósít meg;
e) mikro- és kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 3. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott
vállalkozás.
3. §
A hozzájárulásra kötelezett az Fktv. 20. §-ában meghatározott felnõttképzési szerzõdés, és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
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szerinti tanulmányi szerzõdés (a továbbiakban: tanulmányi
szerzõdés), vagy a tanulmányok folytatására történõ munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés költségeivel
akkor csökkentheti – mikro- és kisvállalkozások esetében
legfeljebb 60 százaléka, egyéb hozzájárulásra kötelezettek
esetében legfeljebb 33 százaléka mértékéig – az Szht.
3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott bruttó kötelezettségét, ha a következõ feltételeknek együttesen megfelel:
a) a képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeirõl, valamint a térségi integrált szakképzõ központ tanácsadó testületérõl szóló 8/2006.
(III. 23.) OM rendelet 1–4. §-ában foglaltak szerint történik;
b) a képzés az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplõ szakképesítést ad, vagy megfelel a
szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. §-a (1) bekezdésének c)–e) és g) pontjai
valamelyikében foglaltaknak, vagy nyelvi képzés;
c) a képzés minimális idõtartama 20 óra;
d) a teljes képzési óraszám
da) szakmai képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, nyelvi képzés, illetõleg a képzéshez kapcsolódó felnõttképzési szolgáltatás, vagy
db) a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges önálló nyelvi képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, illetõleg a képzéshez kapcsolódó felnõttképzési szolgáltatás;
e) a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén
kerül sor;
f) a hozzájárulásra kötelezett az 5. §-ban meghatározott
adatszolgáltatást teljesítette.

4. §
(1) Külsõ képzés esetén a hozzájárulásra kötelezett és a
képzõ intézmény közötti szolgáltatási szerzõdés és az annak
alapján kiállított számla képezi az elszámolás alapját.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási
szerzõdésben az OKJ-ben nem szereplõ és a nyelvi képzés
esetén fel kell tüntetni a képzés – a felnõttképzést folytató
intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. számú
mellékletében meghatározott – 8 számjegyû azonosítóját,
valamint a hozzájárulásra kötelezett statisztikai számjelét.
(3) Külsõ képzés esetén a képzõ intézmény köteles a
hozzájárulásra kötelezettnek – e rendeletben elõírt dokumentálási kötelezettsége teljesítése érdekében – átadni:
a) a külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítvány,
b) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával
megkötött felnõttképzési szerzõdés,
c) OKJ-ban nem szereplõ, valamint nem akkreditált
program alapján folytatott képzés esetén – az Fktv.
16. §-ának (2) bekezdése szerinti – képzési program,
d) akkreditált képzés estén a program-akkreditációs tanúsítvány
cégszerûen hitelesített másolatát.

14058

MAGYAR KÖZLÖNY

(4) Belsõ képzés esetén a belsõ kapacitások igénybevételének elszámolása képzésenként, belsõ elkülönített
számlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik.
(5) Vegyes képzés esetén az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a felnõttképzési
szerzõdést a képzésre vonatkozóan a képzõ intézmény köti
meg a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával.
(6) Áthúzódó képzés esetén a hozzájárulásra kötelezett
a képzés költségeit évente, a hatályos számviteli szabályoknak, valamint a képzés tárgyévében érvényes pénzügyi elõírásoknak megfelelõen teljesítésarányosan számolhatja el, amennyiben a képzés megkezdésének tárgyévétõl kezdõdõen a képzés költségeit a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére évente elszámolta.

5. §
(1) A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzésre
vonatkozóan a képzés megkezdésének tárgyévét követõ év
február hó 15. napjáig köteles az 1. és 2. számú mellékletek
alapján az elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatást
(a továbbiakban: adatszolgáltatás) benyújtani a székhelye
szerint illetékes regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) részére. Egy bejelentõlaphoz több képzésre vonatkozó adatlap is csatolható.
(2) Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetõleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a munkaügyi központ – 8 munkanap alatt teljesítendõ – hiánypótlásra történõ felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidõre történõ
teljesítése esetén a munkaügyi központ a 7. § szerint jár el.

6. §
(1) Az 5. § alapján benyújtott adatszolgáltatásról a munkaügyi központ – az 5. számú melléklet szerint – nyilvántartást vezet.
(2) A munkaügyi központ a tárgyévrõl szóló nyilvántartást a tárgyévet követõ év június hó 20. napjáig köteles megküldeni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) részére.

7. §
(1) Az 5. § szerinti adatszolgáltatás megfelelõ teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplõ
adatok tartalmát a munkaügyi központ ellenõrzi. Az ellenõrzés során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenõrzést követõ 30 napon belül az ellenõrzéssel
összefüggõ dokumentumok megküldésével tájékoztatja
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a) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-a alapján
teljesítõ hozzájárulásra kötelezett esetében az NSZFI-t,
b) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. §-a alapján
teljesítõ hozzájárulásra kötelezett esetében az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal területileg illetékes igazgatóságát.
(2) A hozzájárulásra kötelezett – az (1) bekezdésben
meghatározott szervek ellenõrzési jogköre gyakorlásának
biztosítása érdekében – a 3. számú mellékletben meghatározott dokumentumokat 5 évig köteles megõrizni.

8. §
Az elszámolható költségek körét a 4. számú melléklet
tartalmazza. Az elszámolható költségek mértéke képzésben résztvevõnként és képzési óránként nem haladhatja
meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló
részére – külön jogszabály alapján – megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb havi összegének (minimálbér) 12 százalékát.

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba. Rendelkezéseit elsõ alkalommal a hozzájárulásra
kötelezett által a saját munkavállalói számára 2007. január
1-jét követõen szervezett képzések elszámolása tekintetében kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói
részére szervezett képzéssel teljesítõ hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeirõl és az elszámolás szabályairól szóló 3/2004. (II. 17.) OM–FMM együttes
rendelet azzal, hogy rendelkezéseit még e rendelet hatálybalépésének idõpontjában folyamatban lévõ közigazgatási
ügyekben alkalmazni kell.
(3) A megyei munkaügyi központ a 3/2004. (II. 17.)
OM–FMM együttes rendelet alapján a 2004. évi, a
2005. évi és a 2006. évi kérelmekrõl és elszámolásokról
vezetett nyilvántartását, valamint a 2006. december 31-éig
el nem bírált kérelmeket 2007. január 15-éig köteles átadni
annak a regionális munkaügyi központnak, amelynek illetékességi területéhez az adott megye tartozik. A regionális
munkaügyi központ a 2006. évrõl szóló nyilvántartást
2007. június 20-áig köteles megküldeni az SZMM és az
NSZFI részére.
(4) Az Országos Felnõttképzési Tanács 2007. január
15-éig köteles átadni a 2006. december 31-éig benyújtott
kérelmek elutasítása miatt benyújtott fellebbezéseket a
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács számára.
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
BEJELENTÕLAP
a ........ évben a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett
képzéssel teljesítõ hozzájárulásra kötelezett által felhasznált keretrészrõl
I. A hozzájárulásra kötelezett adatai:
1. Név: ........................................................................................................................................................................
2. Cím (székhely): ......................................................................................................................................................
3. Cégbejegyzés száma: .............................................................................................................................................
4. Adószám: ...............................................................................................................................................................
5. Statisztikai számjel: ................................................................................................................................................
6. Kapcsolattartó neve, telefonszáma: ........................................................................................................................
7. A szakképzési hozzájárulás teljesítésének módja*: ...............................................................................................
Szht. 4. §-a alapján

Szht. 5. §-a alapján

8. A 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro- vagy kisvállalkozás*: Igen

Nem

9. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás összege: .................................................................................................. Ft
10. A tárgyévi átlagos statisztikai létszám: ............................................................................................................. fõ
11. A tárgyévi szakképzési hozzájárulás 33/60%-ának összege: ............................................................................ Ft

II. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére a tárgyévben megvalósított vagy megkezdett képzésekre vonatkozó
adatok:
1. Képzések száma: ............................................................................................................................................... db,
ebbõl
– elõzõ évrõl áthúzódó képzés: ........................................................................................................................ db
– következõ évre áthúzódó képzés: .................................................................................................................. db
2. Képzésben részt vevõk létszáma: ........................................................................................................................ fõ
3. Képzések elszámolt költsége összesen: ............................................................................................................... Ft
4. A képzés(ek)re vonatkozó csatolt adatlap(ok) száma: ....................................................................................... db

........................, 200...... év .................. hó ......... nap

.............................................................................
a hozzájárulásra kötelezett cégszerû aláírása

P. H.

* A megfelelõ szöveg aláhúzandó.
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2. számú melléklet a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
ADATLAP
a képzésre vonatkozóan
1. A képzés megnevezése: .............................................................................................................................................
2. Az OKJ-ben szereplõ képzés esetén OKJ azonosítószám: .........................................................................................
3. Akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén akkreditációs lajstromszám: .....................................
4. Az OKJ-ben nem szereplõ és nyelvi képzés esetén a felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének
részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 8 számjegyû
azonosító: .....................................................................................................................................................................
5. A képzést folytató intézmény neve: ...........................................................................................................................
címe: ...........................................................................................................................................................................
akkreditációs lajstromszáma: .....................................................................................................................................
6. A képzési helyszínek címe: ........................................................................................................................................
7. A betölthetõ munkakör(ök) megnevezése: .................................................................................................................
8. FEOR-száma: .............................................................................................................................................................
9. A képzés formája*:

belsõ (B)

külsõ (K)

vegyes (V)

10. A képzés jellege:
a) állam által elismert szakképesítés megszerzése,
b) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzése,
c) felsõoktatási intézményben szervezett felsõfokú szakképesítés megszerzése,
d) szakmai tevékenység magasabb szintû gyakorlásához, mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítása,
e) megváltozott munkaképességûeket érintõ rehabilitációs képzés,
f) nyelvi képzés.
11. A képzésben részt vevõ saját munkavállalók létszáma: ........................................................................................ fõ
12. A képzés összes költsége: .................................................................................................................................... Ft
ebbõl
– a tárgyévi szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolt költség: ............................................ Ft
– az elõzõ év(ek)rõl áthúzódó képzés költsége: ............................................................................................. Ft
13. A képzés fajlagos költsége: .................................................... Ft/fõ/óra, .......................................... Ft/fõ/képzés
14. A képzés összes óraszáma: ..................................................................................................................... óra (100%)
15. A képzés tárgyévben elszámolt óraszáma: .......................................................................................................... óra
16. A szakmai képzés óraszáma: ........................................................................ óra, aránya: ………………………%
17. A nyelvi képzés óraszáma: ........................................................................... óra, aránya: ………………………%
18. Az általános célú képzés óraszáma: .............................................................. óra, aránya: ………………………%
19. A felnõttképzési szolgáltatás óraszáma: ....................................................... óra, aránya: ………………………%
20. A képzés idõtartama: …………… év ……………………… hótól …………… év ……………………… hóig
………………………, 200……… év …………………… hó ………… nap
……………………………………………………
a hozzájárulásra kötelezett cégszerû aláírása
P. H.
* A megfelelõ szöveg aláhúzandó!

2006/164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

14061

3. számú melléklet a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzéssel kapcsolatban az alábbi dokumentumokat köteles megõrizni:
Külsõ képzés esetén:
– a képzõ intézmény külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítványának cégszerûen hitelesített másolata,
– felnõttképzési szerzõdés eredeti vagy cégszerûen hitelesített másolata,
– tanulmányi szerzõdés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,
– az Fktv. 16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg,
– akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott program-akkreditációs tanúsítvány cégszerûen hitelesített másolata,
– önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerzõdése,
– szolgáltatási szerzõdés,
– szolgáltatási szerzõdés alapján képzésenként kiállított számla,
– elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként, a 4. számú mellékletben meghatározott, külsõ képzés esetén elszámolható költségekrõl.
Belsõ képzés esetén:
– a belsõ képzést folytató képzõ intézmény egyszerûsített nyilvántartásba vételi dokumentuma,
– felnõttképzési szerzõdés,
– tanulmányi szerzõdés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,
– az Fktv.16. §-ának (2) bekezdése szerinti képzési program,
– önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerzõdése,
– a felnõttképzési intézmények számára külön jogszabályban meghatározott kötelezõen vezetendõ dokumentumok,
– elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként a 4. számú mellékletben meghatározott, belsõ képzés esetén elszámolható költségekrõl tényleges önköltségen számolva.
Vegyes képzés esetén:
– a külsõ és a belsõ képzés esetén meghatározott dokumentumok.
4. számú melléklet a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez
A hozzájárulásra kötelezett az elszámoláskor az alábbi kiadásokat veheti figyelembe a rendelet 8. §-ában meghatározott mértékig:
Külsõ képzés esetén:
– a képzõ intézmény által lebonyolított képzés díja,
– a képzéshez kapcsolódó felnõttképzési szolgáltatás díja,
– a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj,
– a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei.
Belsõ képzés esetén:
– az oktatók részére az adott képzésre vonatkozóan fizetett juttatás és annak – a kifizetõt terhelõ – járulékai,
– külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj,
– a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei,
– a gyakorlati képzéshez szükséges tárgyi eszközök képzési idõvel arányos bérleti díjának igazolt költsége,
– a gyakorlati képzés során felhasznált, a gyakorlati képzéshez szükséges anyagok igazolt költségei,
– a képzéshez kötelezõen biztosított munkaruha, védõruha képzési idõvel arányosan felmerült és igazolt költségei,
– tananyagfejlesztés igazolt képzési létszám és óraszám arányos költségei,
– egyéb, a képzés megszervezésével, lebonyolításával, értékelésével kapcsolatos igazolt tényleges önköltségek,
költségek (terembérleti díjak, posta- és adminisztrációs költségek).
Vegyes képzés esetén:
– a belsõ képzés esetén meghatározott kiadások,
– a külsõ képzõ intézmény által lebonyolított képzés díja.
Külsõ, belsõ, illetve vegyes képzés esetén:
– a képzéssel összefüggõ igazolt utazási és szállásköltségek, amennyiben a képzés lebonyolítására nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt telephelyén történik.

1.
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....................................................................
munkaügyi központ igazgatója

A tárgyévi szakképzési hozzájárulás összege
Az átlagos statisztikai állományi létszám
A tárgyévi szakképzési hozzájárulás
33% / 60%-ának összege

Ft
Fõ
Ft

A képzés összes költsége
A szakképzési hozzájárulási kötelezettség
terhére elszámolt képzési költség
Az áthúzódó képzés elszámolt költsége

Ft
Ft
Ft

Szakmai/nyelvi képzés aránya
az összes óraszámhoz viszonyítva
Általános célú képzés aránya
az összes óraszámhoz viszonyítva
Felnõttképzési szolgáltatás aránya
az összes óraszámhoz viszonyítva

%
%
%

év/hó/napig

A képzés idõtartama

A képzés összes óraszáma

ó ra

év / h ó / n ap t ó l

A képzés fajlagos költsége

Ft/fõ/képzés

Ft/fõ/nap

Ft/fõ/óra

A k é p z é s b e n ré s z t v e v õ
saját munkavállalók száma

A képzés jellege

A képzés formája

A képzés FEOR kódja

A képzés helyszíne

Fõ

B/K/V

Akkred. lajstromszáma

A képzõ intézmény

Áthúzódó képzés

I/ N
Megnevezése

A képzés azonosító száma

OKJ (akkreditációs lajstrom)
[48/2001. (XII. 29.) OM rendelet]

MAGYAR KÖZLÖNY

Kelt: ......................................., 200
A képzés megnevezése

Gazdálkodó szervezet

Mikro-, kisvállalkozás I/N

Statisztikai számjele

Adószáma

Cégbejegyzés száma

Megnevezése

Képzés sorszáma

Adatszolgáltatás sorszáma

A munkaügyi központ kötelezõ nyilvántartása a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget a saját munkavállalóik
képzésére fordító hozzájárulásra kötelezettek által benyújtott elszámolásokról
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5. számú melléklet a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelethez

2.

3.

4.

5.

A táblázatot a benyújtott 1. és 2. számú melléklet alapján kell kitölteni. A táblázat az összesen sorral zárul.

A nyilvántartást készítõ neve: ............................................. telefonszáma: ..............................

.......... év ................................. hó ........................... nap
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III. rész HATÁROZATOK

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
87/2006. (XII. 27.) ME
határozata

A Kormány határozatai
A Kormány
1134/2006. (XII. 27.) Korm.
határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl
szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozatot (a továbbiakban: Határozat) a következõk szerint módosítja:
1. A Határozat II. számú mellékletének felsorolása az
„MK NATO Misszió Védelempolitikai Részleg”, továbbá
az „MK EBESZ Misszió Katonai Képviselet” szövegrésszel egészül ki.

14063

a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatója
megbízásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt jogkörömben, figyelemmel a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 53. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
Madarász Károlyt jelenlegi beosztása ellátása mellett,
a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgatói teendõinek ellátásával, további intézkedésig
– 2006. december 31-i hatállyal –
megbízom.

2. Ez a határozat 2007. január 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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