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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 73/2010. (III. 24.) Korm. rendelete
a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kiadásainak
és bevételeinek 2011–2013. évi tervezett összegérõl, valamint a 2011–2013. évekre vonatkozó
kötelezettségvállalási korlátokról

A Kormány az Alkotmány 35.  § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról  szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 36/B.  § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következõ rendeletet alkotja:

1.  § (1) E rendelet hatálya a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó központi költségvetési fejezetekre terjed ki.
(2) E rendelet szabályait nem kell alkalmazni

a) a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadó,
b) a XLI. A központi költségvetés kamatelszámolásai, tõkevisszatérülései, az adósság- és követelés-kezelés költségei,
c) a XLII. A központi költségvetési fõ bevételei,
d) a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezetekre.

2.  § A Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek költségvetési bevételeinek és
kiadásainak 2011–2013. évre tervezett összegének kiinduló alapját a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérõl
 szóló T/10554. számú tör vényjavaslat fejezeti köteteiben az 1.  § szerinti költségvetési fejezetek részére meghatározott
összesített bevételi és kiadási irányszámok képezik.

3.  § (1) A Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek esetében a költségvetési szervek
elõirányzatai és a fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére 2011–2013. évi kifizetésekre vállalható kötelezettségek
legmagasabb összértékét (korlátját) a melléklet tartalmazza.

(2) A Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 2010-ben a 2011–2013.
évekre – a (3)–(4) bekezdésben foglaltak figye lembe véte lével – kizárólag a mellékletben meghatározott keretösszeg
erejéig vállalhatnak az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 12/A.  §-ának
(2) bekezdése szerinti fizetési kötelezettséget. A keretösszeg feletti kötelezettségvállalás e rendelet hatályba lépését
köve tõen – a (3)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – tiltott.

(3) E rendelet kötelezettségvállalási kereteinél nem kell figye lembe venni
a) a személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékokra vonatkozó,
b) az európai uniós forrásból biztosított támogatásokhoz kapcsolódó,
c) az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továb biak ban: Ámr.) 72.  §

(11) bekezdése szerinti,
d) az Ámr. 72.  § (12) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások közül a nemzetközi szervezetben  való tagsági

viszony,  illetve a jogerõs bírósági, hatósági döntésen alapuló
kötelezettségvállalásokat.

(4) A keretösszegbõl rendelkezésre álló szabad keret meghatározásakor e rendelet hatálybalépését megelõzõen
létrejött – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – kötelezettségvállalásokat figye lembe kell venni és azokat az 5–6.  §
szerinti eljárások során be kell mutatni,  illetve kormányrendelet, miniszteri rendelet elõkészítése során figye lembe kell
venni.

(5) A keretösszegbõl rendelkezésre álló szabad keret meghatározásakor az Ámr. 72.  § (12) bekezdése szerinti
kötelezettségvállalások közül a jogszabályok elõ írása alapján teljesítendõ kötelezettségeket is figye lembe kell venni.

(6) Az e rendelet szerinti kötelezettségvállalási korlátoktól a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatában,
 illetve kormányrendeletben eltérést engedélyezhet.

(7) A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához az Ámr. 75.  § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
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4.  § (1) A 3.  § szerinti kötelezettségvállalási keretszámok fejezeten belüli felosztásáért, a keretszámok betartásáért
a költségvetési fejezetet irányító szerv felelõs.

(2) Az irányító szerv köteles a keretszámok betartását biztosító intézkedéseket meghozni, betartásukat folyamatosan
ellenõrizni.

(3) A fejezetet irányító szerv negyedévente, minden negyedév utolsó hónapját követõ 30 napon belül a kincstárt
tájékoztatja a 3.  § szerinti, a 2011–2013. évi kifizetéssel esedékes kötelezettségeknek a negyedév utolsó napján
fennállt állományáról, ideértve az Ámr. 72.  § (12) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások közül a jogszabályok
elõ írása alapján teljesítendõ kötelezettségeket is.

5.  § Amennyiben a központi költségvetési szerv a több évet érintõ tervezett kötelezettségvállalásra irányulóan – az Ámr.
95.  § (1) bekezdése alapján – az államháztartásért felelõs miniszter engedélyét kéri, az engedély iránti kérelemhez
a fejezetet irányító szerv vezetõjének csatolnia kell a 2011–2013. évekre már fennálló – 3.  § szerinti – kötelezettségek
aktuális állományát. Az államháztartásért felelõs miniszter csak abban az esetben adhatja meg
a kötelezettségvállaláshoz az engedélyt, ha a kötelezettségvállalásból eredõ várható kiadások a 2011–2013. évekre
a 3.  § alapján megállapított kötelezettségvállalási keretek betartását nem veszélyeztetik.

6.  § (1) Amennyiben a költségvetési fejezetet irányító szerv – az államháztartásért felelõs miniszterrel együttesen – az Áht.
12/B.  §-a szerinti hosszú távú kötelezettségvállalás iránti jóváhagyásra irányuló elõ ter jesz tést nyújt be a Kormányhoz,
az elõ ter jesz tésben be kell mutatni a 2011–2013. évekre már fennálló – 3.  § szerinti – kötelezettségek aktuális
állományát. A Kormány a hosszú távú kötelezettségvállalást csak abban az esetben hagyja jóvá, ha
a kötelezettségvállalásból eredõ várható kiadások a 2011–2013. évekre – az Áht. 12/B.  § (2) bekezdése alapján
a költségvetési tör vény ben meghatározott keretösszeg mellett – a 3.  § alapján megállapított kötelezettségvállalási
keretek betartását sem veszélyeztetik.

(2) Amennyiben a költségvetési fejezetet irányító szerv – az államháztartásért felelõs miniszterrel együttesen – az Ámr.
73.  §-a szerinti, a nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedõ jelentõségû, többéves kiadási kötelezettséget jelentõ
fejlesztési programhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás iránti jóváhagyásra irányuló elõ ter jesz tést nyújt be
a Kormányhoz, az elõ ter jesz tésben be kell mutatni a 2011–2013. évekre már fennálló – 3.  § szerinti – kötelezettségek
aktuális állományát. A Kormány a hosszú távú kötelezettségvállalást csak abban az esetben hagyja jóvá, ha
a kötelezettségvállalásból eredõ várható kiadások a 2011–2013. évekre a 3.  § alapján megállapított
kötelezettségvállalási keretek betartását nem veszélyeztetik.

(3) Amennyiben miniszteri rendelet tervezete az e rendelet hatálya alá tartozó költségvetési fejezetek esetében
2011–2013. évekre vonatkozó költségvetési fizetési kötelezettséget keletkeztet, a rendelet csak akkor bocsátható
közigazgatási egyeztetésre, ha a kötelezettségvállalásból eredõ várható kiadások a 2011–2013. évekre a 3.  § alapján
megállapított kötelezettségvállalási keretek betartását nem veszélyeztetik.

7.  § (1) A kincstár a 4.  § (3) bekezdése szerinti negyedéves adatszolgáltatások alapján folyamatosan nyilvántartja és
figyelemmel kíséri a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek által a 2011–2013.
évekre vállalt kötelezettségvállalások értékét. A kincstár a nyilvántartáshoz a fejezetet irányító szervtõl további
adatszolgáltatást is kérhet.

(2) Amennyiben a kincstár a keret túllépését észleli, haladéktalanul tájékoztatja a fejezetet irányító szerv vezetõjét,
az államháztartásért felelõs minisztert, valamint – ha a fejezethez kijelölésre került – a kincstárnokot. A fejezetet
irányító szerv vezetõje és az államháztartásért felelõs miniszter között történõ egyeztetés megtörténtéig,  illetve
az e rendelet szerinti kötelezettségvállalási korlátok módosításáig a 2011–2013. évekre az érintett költségvetési fejezet 
vonatkozásában további kötelezettség – ideértve a kormányrendelet,  illetve miniszteri rendelet alapján vállalt
kötelezettségeket is – nem vállalható.

8.  § (1) 2011-ben az Áht. 2/A.  § (2) bekezdés d) pontja szerinti belsõ tételek egyenlege legfeljebb a GDP 18,8 százaléka,
nominális értékben 5 248 960,0 millió forint.

(2) 2012-ben az államháztartás központi alrendszerének elsõdleges egyenlegcélja a GDP 1,6 százaléka, nominális
értékben 475 840,0 millió forint.
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9.  § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait a hatályba lépését köve tõen megkötött, a 2011–2013. éveket érintõ – 3.  §

szerinti – kötelezettségvállalásokra,  illetve a Kormány elé terjesztett elõ ter jesz tésekre és közigazgatási egyeztetésre
bocsátott tervezetekre kell alkalmazni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 73/2010. (III. 24.) Korm. rendelethez

A Kormány irányítási,  illetve felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek kötelezettségvállalási
kereteinek 2011–2013. évre tervezett összege

Millió forintban

Fejezet 2011. évi 2012. évi 2013. évi

X. MINISZTERELNÖKSÉG 53 378,5 40 308,8 26 864,1

X.1. POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK 5 881,2 4 463,7 3 013,0

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 29 071,7 22 162,3 15 055,4

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM*

62 442,9 46 187,9 30 969,9

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 122 944,2 114 730,0 94 373,5

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM 83 795,0 64 068,6 43 561,5

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM

24 352,8 18 225,7 12 126,1

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 11 017,6 8 263,2 5 508,8

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI
MINISZTÉRIUM

190 300,6 141 520,0 95 412,1**

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 16 585,3 11 048,7 7 365,8

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 10 560,1 8 884,0 6 233,1

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 332 238,1 247 488,9 164 455,5

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 43 155,4 32 052,0 21 368,0

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 30 268,7 22 441,5 14 741,6

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 104 868,1 79 996,8 54 196,3

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 4 464,5 1 808,4 1 209,3

 * Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz (SAPS) kapcsolódó kiegészítõ nemzeti
támogatások (top-up)  miatt a kötelezettségvállalási keret túlléphetõ.

** A rendelkezésre állási díj elõirányzata  miatt a 2013. évi kötelezettségvállalási keret túlléphetõ.
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 23/2010. (III. 24.) KHEM rendelete
egyes földgáz árszabályozással kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (1) bekezdés 2. és 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról  szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl  szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 3. melléklete
e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl  szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelet 8. § (7) bekezdésében a „2010. áprilisi, és – szükség esetén – a” szövegrész.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1. §-a 2010. április 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2010. április 2-án hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 23/2010. (III. 24.) KHEM rendelethez
„1. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók kereskedelmi árrése

I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,  illetve az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság elosztói mûködési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság mûködési területén:

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

1,085 0,971 0,594 0,541

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

0,690 0,576 0,199 0,146

II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság elosztói mûködési területén:
<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

1,112 0,908 0,592 0,580

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

0,696 0,492 0,176 0,163
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III. A FÕGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelõsségû Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, a Csepeli Erõmû Korlátolt Felelõsségû Társaság és az ISD Power Energiatermelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság elosztói mûködési területén:

<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

1,040 0,768 0,556 0,513

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

0,682 0,411 0,199 0,156

IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelõsségû Társaság elosztói mûködési területén:
<20 m3/h 20–100 m3/h 100–500 m3/h >500 m3/h

belépési (entry) ponton
(Ft/MJ)

1,059 0,866 0,570 0,560

kilépési (exit) ponton
(Ft/MJ)

0,661 0,468 0,172 0,162

„

2. melléklet a 23/2010. (III. 24.) KHEM rendelethez

A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl  szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 3. mellékletének 1.6. a) 
és b) pontjai helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.6. Nyereségkorlát és nyereség-visszajuttatás
a) A szállítói, a rendszerirányítói, az elosztói, és a tárolói mûködési engedélyesek engedélyköteles tevékenysége(i)

által szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátjának (NYK) kiszámítása adott engedélyesre:
2010-re: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX2010/100–k3)1/4+TFK
2011-re: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX2010/100–k3)1/4 × (1+CPIX2011/100–k4)+TFK
2012-re: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX2010/100–k3)1/4 × (1+CPIX2011/100–k4) × (1+CPIX2012/100–k5)+TFK
2013-ra: NYK = 1,2 × TK × (1+CPIX2010/100–k3)1/4 × (1+CPIX2011/100–k4) × (1+CPIX2012/100–k5) ×

(1+CPIX2013/100–k6)+TFK
ahol:
NYK: szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátja,
TK: a szállító és a rendszerirányító hazai célú földgázszállítási és rendszerirányítási, az elosztó elosztási,

a tároló tárolási engedélyköteles tevékenysége(i) részére az induló árak megállapításánál kalkulált
tõkeköltségelem (TKi),

CPIX2010: a KSH által közzétett 2010. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor
elhagyásával számított árindex, százalék

CPIX2011: a KSH által közzétett 2011. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor
elhagyásával számított árindex, százalék

CPIX2012: a KSH által közzétett 2012. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor
elhagyásával számított árindex, százalék

CPIX2013: a KSH által közzétett 2013. évi éves átlagos fogyasztói árindexbõl a háztartási energia sor
elhagyásával számított árindex, százalék

TFK: a párnagáz elismert tõkefedezeti költsége,
k3; k4; k5; k6: inflációkorrekciós tényezõk a 0,013 £ k £ 0,017 sávban.

b) A földgázszállítási, földgáztárolási és földgázelosztási mûködési engedélyesek engedélyköteles tevékenysége(i)
által szabadon elérhetõ 2009. évi nyereség felsõ korlátjának (NYK) kiszámítására 2010-ben az alábbi képlet
alkalmazandó az adott társaságra:

2009-re NYK = 1,2 × TK × 1,0982+TFK
ahol:
NYK: a 2009. évi szabadon elérhetõ nyereség felsõ korlátja,
TK: a földgázszállítási és földgázelosztási mûködési engedélyes földgázszállítási és elosztási engedélyköteles

tevékenysége(i) részére a 2006. január 1-jei induló árak megállapításánál kalkulált tõkeköltségelem,
TFK: a párnagáz elismert tõkefedezeti költsége.”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1072/2010. (III. 24.) Korm. határozata
a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek 
2011–2013. évi költségvetési támogatási keretszámairól

Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továb biak ban: Áht.) 47.  § (1) bekezdése alapján a Kormány a következõ
határozatot hozza:

1. A 2011–2013. évek fejezeti támogatási keretszámainak kiinduló alapját a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetésérõl  szóló T/10554. számú tör vényjavaslat fejezeti köteteiben meghatározott összesített támogatási
irányszámok képezik.

2. A Kormány felhívja az irányítási és felügyeleti jogkörébe tartozó költségvetési fejezetek irányító szerveinek vezetõit,
hogy az Áht. 24.  § (9) bekezdése szerinti rendeletet,  illetve belsõ normát a Kormány irányítási és felügyeleti jogkörébe
tartozó költségvetési fejezetek kiadásainak és bevételeinek 2011–2013. évi tervezett összegérõl, valamint
a 2011–2013. évekre vonatkozó kötelezettségvállalási korlátokról  szóló kormányrendelet figye lembe véte lével alkossa
meg,  illetve módosítsa.

Felelõs: a fejezeteket irányító szervek vezetõi
Határidõ: a rendelet,  illetve belsõ norma módosítására 2010. április 30.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a
http://koz lony.magyar orszag.hu hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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