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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 53/2014. (XII. 10.) MNB rendelete
а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel
szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet
módosításáról
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről
szóló 2014. évi XL. törvény 46. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi
CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel
szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. kedvezmény: minden olyan – szerződésmódosításon, а felek által, egymás közötti viszonyukban alkalmazott
gyakorlaton, kötelező jogszabályi rendelkezésen vagy bírósági határozaton alapuló – vagyoni előny, illetve
juttatás, amely abból származik, hogy а pénzügyi intézmény a fogyasztó fizetési kötelezettsége fennállása alatt
tőkét, kamatot, illetve díjat engedett el, nem számított fel vagy kedvezményes árfolyamot alkalmazott, és ennek
következtében а fogyasztó fizetési kötelezettsége а szerződésben eredetileg meghatározott kötelezettséghez
képest csökkent, ide nem értve a szerződéskötés érdekében adott kedvezményt;”
2. §		
A Rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A túlfizetés fogyasztói követelésként való elszámolása során
a) a fogyasztói kölcsönszerződésben meghatározott, a kölcsön folyósításával vagy a hitelbírálattal összefüggésben
a fogyasztó által megfizetett egyszeri díjat vagy költséget,
b) a fogyasztói kölcsönszerződésben meghatározott, a törlesztési periódusokban a fogyasztó által rendszeresen
megfizetett díjat vagy költséget,
c) előtörlesztés esetén a fogyasztó által megfizetett előtörlesztési díjat
kell figyelembe venni.”
3. §		
A Rendelet
a)
1. §-ában az „elszámolás időpontjában” szövegrész helyébe az „elszámolási fordulónapon” szöveg,
b)
3. § 1. pontjában a „futamidő módosításnak nem minősülő” szövegrész helyébe a „nem kizárólag futamidő
módosítást magában foglaló” szöveg,
c)
5. § (1) bekezdésében a „folyósításhoz kapcsolódó, az első törlesztési periódust megelőzően felszámított
díjakat és költségeket” szövegrész helyébe a „4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti díjat és költséget” szöveg
lép.
4. §		
A Rendelet 1–3. melléklete helyébe az 1–3. melléklet lép.
5. §		
Hatályát veszti a Rendelet 9. § (1) bekezdése.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 53/2014. (XII. 10.) MNB rendelethez
„1. melléklet a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelethez

I.	
  számú	
  elszámolási	
  módszertan	
  
1.	
  Az	
  I.	
  számú	
  elszámolási	
  módszertan:	
  
1)

𝑇𝑇𝑇𝑇 Á  = 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗

 



	
  

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 	
  


= 𝑟𝑟𝑟𝑟
+ ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 	
  
𝑟𝑟𝑟𝑟
Á

𝑟𝑟𝑟𝑟
= min  (𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑟𝑟𝑟𝑟
)	
  

𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  


= 𝑓𝑓𝑓𝑓
+ ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  
𝑓𝑓𝑓𝑓
Á

𝑓𝑓𝑓𝑓
= min  (𝑓𝑓𝑓𝑓 , 𝑓𝑓𝑓𝑓
)	
  



 
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 + ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹 + ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  

11)

𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 , + 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗

9)

10)
12)






𝐹𝐹𝐹𝐹
= 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇Á , 𝑓𝑓𝑓𝑓
	
  
Á


Á
Á
= min 𝐹𝐹𝐹𝐹
, 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
(𝑇𝑇𝑇𝑇Á , 𝑓𝑓𝑓𝑓
)	
  
𝐹𝐹𝐹𝐹

Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
Á
𝑋𝑋𝑋𝑋
= 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑇𝑇𝑇𝑇
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, + 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝐹𝐹
	
  

Á
13) 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑋𝑋
	
  
Á
Á
14) 𝑇𝑇𝑇𝑇  = 𝑇𝑇𝑇𝑇  − 𝑃𝑃𝑃𝑃 Á  − 𝐾𝐾𝐾𝐾 	
  
.	
  
.	
  
.	
  
i=	
  0,	
  1,	
  2,…,	
  k	
  ,ahol	
  







	
  

	
  
t:	
  a	
  folyósítás	
  időpontja,	
  t+i	
  (ahol	
  i=0,1,…,k)	
  pedig	
  a	
  folyósítást	
  követő	
  i-‐edik	
  periódus,	
  
k:	
   a	
   folyósítás	
   napjától	
   az	
   elszámolási	
   fordulónapig	
   (ha	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   korábban	
   meg-‐
szűnt,	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  megszűnésének	
  napjáig)	
  eltelt	
  havi	
  vagy	
  tört	
  havi	
  periódusok	
  száma,	
  
etV:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   által	
   a	
   folyósítás	
   értéknapján	
  
alkalmazott	
   devizaárfolyam	
   (vételi),	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
etMNB:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   folyósítás	
   értéknapján	
   érvényes,	
   az	
   MNВ	
   által	
  
közzétett	
   hivatalos	
   devizaárfolyam,	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
et+iMNB:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   törlesztés	
   elszámolásánál,	
   a	
  
pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  használt	
  árfolyam	
  jegyzési	
  értéknapján	
  érvényes,	
  az	
  MNВ	
  által	
  közzétett	
  hivata-‐
los	
  devizaárfolyam,	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  3.	
  §	
  (3)	
  bekezdése	
  szerinti	
  esetben	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  
által	
   alkalmazott	
   középárfolyam,	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
   fo-‐
gyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
eEt+i:	
  a	
  deviza	
  alapú	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  tör-‐
lesztéskor	
   alkalmazott	
   devizaárfolyam,	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
rt+i:	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  kamatlába	
  a	
  t+i	
  periódus	
  első	
  napján,	
  
∆Trt+i:	
   a	
   kamatláb	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   4.	
   §-‐a	
   szerint	
   tisztességes	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTrt+i:	
  a	
  kamatláb	
  változása	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
rTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alap-‐
ján	
  módosított	
  kamatláb	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  rTt=	
  rt),	
  
rÁt+i:	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  kamatlábának	
  mértéke	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején,	
  
Ft+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   eredeti	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   törlesztőrészletének	
   díjakat	
   és	
   költségeket	
  
tartalmazó	
  komponense	
  a	
  szerződés	
  devizájában,	
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FNt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  eredeti	
  törlesztőrészletén	
  belül	
  az	
  abszolút	
  értékben	
  megha-‐
tározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek,	
  
FNTt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódus	
   elején	
   a	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   4.	
   §-‐a	
   szerint	
   tisztességes	
   szerződéses	
   kikötés	
  
alapján	
  módosított,	
  abszolút	
  értékben	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  FtNT=	
  
FtN),	
  
FSZt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  eredeti	
  törlesztőrészletén	
  belül	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százaléká-‐
ban	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek,	
  
j:	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díj-‐	
   és	
   költségtételek	
   vetítési	
   alapjának	
   megfelelő	
   perió-‐
dus,	
  
FSZÁt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   törlesztőrészletén	
   belül	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   száza-‐
lékában	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek,	
  
∆TFNt+i:	
  az	
  abszolút	
  értékben	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek	
  változása	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  évi	
  
XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTFNt+i:	
   az	
   abszolút	
   értékben	
   meghatározott	
  díj-‐	
   és	
   költségtételek	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   2014.	
  
évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
ft+i:	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díjak	
   és	
   költségek	
   százalékos	
   értéke	
   a	
   t+i.	
   periódus	
  
elején,	
  
∆Tft+i:	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjak	
  és	
  költségek	
  változása	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  
évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTft+i:	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díjak	
   és	
   költségek	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
  
2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
fTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alap-‐
ján	
   módosított,	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díjak	
   és	
   költségek	
   mértéke	
   (ha	
   i=1,	
   akkor	
  
ftT=	
  ft),	
  
fÁt+i:	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  esetén	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjak	
  és	
  költ-‐
ségek	
  százalékos	
  mértéke	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején,	
  
FTt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   törlesztőrészlet	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   4.	
   §-‐a	
   szerint	
   tisztességes	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján	
   módosított	
  díjakat	
  és	
  költségeket	
  tartalmazó	
  komponensének	
  a	
  mértéke	
  (ha	
  
i=1,	
  akkor	
  FtT=	
  Ft),	
  	
  
FÁt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   esedékes	
   törlesztőrészletének	
   a	
   díjakat	
   és	
   költ-‐
ségeket	
  tartalmazó	
  komponense,	
  ahol	
  az	
  átszámítás	
  során	
  az	
  egyes	
  díj-‐	
  és	
  költségtételeket	
  külön	
  kell	
  kezelni,
FSZTt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   törlesztőrészlet	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   4.	
   §-‐a	
   szerint	
   tisztességes	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján	
  módosított,	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjakat	
  és	
  költségeket	
  
tartalmazó	
  komponensének	
  a	
  mértéke,	
  
Xt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   eredeti	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   törlesztőrészlete	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerinti	
  devizanemben,	
  megnövelve	
  az	
  árfolyamrés	
  mértékével,	
  
XÁt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   törlesztőrészlete	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerinti	
  devizanemben,	
  
It+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  eredeti	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  kamattörlesztése,	
  ami	
  T t+i-‐1,	
  és	
  rt+i	
   függvé-‐
nye,	
  
IÁt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   kamattörlesztése,	
   ami	
   TÁt+i-‐1,	
   és	
   rÁt+i	
  
függvénye,	
  
Tt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   szerint	
   fennálló	
   tőketartozás	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerinti	
  devizanemben,	
  
TÁt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   fennálló	
   tőketartozása	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerinti	
  devizanemben,	
  
TÁt:	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   folyósítási	
   periódusában	
   fennálló	
   tőketartozása,	
   amit	
  
korrigálni	
   kell	
   a	
   folyósítás	
   során	
   vagy	
   azt	
   megelőzően	
   felmerülő	
   költségekhez	
   és	
   díjakhoz	
   kapcsolódó	
   túlfi-‐
zetésekkel	
  is,	
  
Pt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  szerinti	
  tőketörlesztés,	
  ami	
  T t+i-‐1,	
  nt+i,	
  és	
  rt+i	
   függvé-‐
nye,	
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értéke	
   0	
   olyan	
   konstrukcióknál,	
   amelyeknél	
   az	
   adott	
   időpontban	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerint	
  nincs	
  tőketörlesztés	
  (pl.	
  türelmi	
  időszak	
  miatt,	
  vagy	
  kombinált	
  konstruk-‐
ciók	
  esetén),	
  

amennyiben	
  előtörlesztés	
  történt	
  az	
  adott	
  periódusban,	
  akkor	
  a	
  kapcsolódó	
  díj	
  figyelem-‐
bevétele	
  mellett	
  ehhez	
  a	
  tételhez	
  kell	
  hozzáadni,	
  
PÁt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  tőketörlesztése,	
  ami	
  T Át+i-‐1,	
  nt+i,	
  és	
  rÁt+i	
  
függvénye,	
  	
  

értéke	
   0	
   olyan	
   konstrukcióknál,	
   amelyeknél	
   az	
   adott	
   időpontban	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerint	
  nincs	
  tőketörlesztés	
  (pl.	
  türelmi	
  időszak	
  miatt,	
  vagy	
  kombinált	
  konstruk-‐
ciók	
  esetén),	
  

amennyiben	
  előtörlesztés	
  történt	
  az	
  adott	
  periódusban,	
  akkor	
  a	
  kapcsolódó	
  díj	
  figyelem-‐
bevétele	
  mellett	
  ehhez	
  a	
  tételhez	
  kell	
  hozzáadni,	
  
nt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  lejártáig	
  hátralévő	
  periódusok	
  száma,	
  
Kt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  keletkezett	
  túlfizetés	
  értéke.	
  
	
  
	
  
2.	
  Az	
  árfolyamrésből	
  és	
  az	
  egyoldalú	
  szerződésmódosításból	
  eredő	
  túlfizetés	
  együttes	
  összege	
  az	
  elszá-‐
molási	
   fordulónapon,	
   ha	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   még	
   nem	
   szűnt	
   meg,	
   akkor	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
   szerint	
   fennálló	
   tőketartozás	
   és	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   1.	
   pont	
   alapján	
   átszámí-‐
tott	
   fennálló	
   tőketartozásának	
   a	
   különbsége.	
   A	
   túlfizetések	
   összegét	
   tovább	
   növeli	
   az	
   elszámolási	
   forduló-‐
napon	
  fennálló	
  elhatárolt	
  kamat-‐,	
  költség-‐	
  és	
  díjtételeken	
  keletkezett	
  túlfizetés.	
  
	
  
Képlettel:	
  
Á
𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕𝒕𝒕𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑻𝑻𝑻𝑻𝒕𝒕𝒕𝒕𝒌𝒌𝒌𝒌 − 𝑻𝑻𝑻𝑻Á 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒌𝒌𝒌𝒌 + 𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝐸𝐸
	
  ,ahol	
  
Ct+k:	
  az	
  árfolyamrésből	
  és	
  az	
  egyoldalú	
  szerződésmódosításokból	
  eredő	
  túlfizetés	
  együttes	
  összege,	
  
Et+k:	
  az	
  elhatárolt	
  kamatok,	
  költségek	
  és	
  díjak	
  értéke	
  az	
  elszámolási	
  fordulónapon,	
  
EÁt+k:	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   esetében	
   az	
   elhatárolt	
   kamatok,	
   költségek	
   és	
   díjak	
   értéke	
   az	
  
elszámolási	
  fordulónapon.	
  
	
  
3.	
   Amennyiben	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   megszűnt	
   a	
   2014.	
   évi	
   XL.	
   törvény	
   5.	
   §	
   (4)	
   bekezdése	
   szerint,	
  
vagyis	
  
	
  
ha	
  T = 0,	
  
	
  
akkor	
   a	
   kölcsöntartozás	
   nullára	
   csökkenését	
   követően	
   a	
   tartozatlan	
   fizetés	
   (a	
   fogyasztónak	
   visszatérí-‐
tendő	
   összeg)	
   kiszámítási	
   alapját	
   a	
   jogalap	
   nélküli	
   gazdagodás	
   elve	
   határozza	
   meg.	
   A	
   fogyasztói	
   köve-‐
telésre	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  az	
  érintett	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  jegybanki	
  alapkamattal,	
  devi-‐
zában	
   meghatározott	
   követelés	
   esetén	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   devizanemére	
   vonatkozó	
  adott	
   nap-‐
tári	
   félév	
   első	
   napján	
   érvényes	
   3	
   hónapos	
   pénzpiaci	
   kamattal	
   (CHF	
   LIBOR,	
   EURIBOR,	
  stb.)	
   megegyező	
   mér-‐
tékű	
  késedelmi	
  kamatot	
  köteles	
  fizetni.	
  
	
  
Képlettel:	
  
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇

Á



∗


𝑒𝑒𝑒𝑒

+






𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇 Á  ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
∗

𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚
	
  
365

ahol	
   l	
   az	
   a	
   periódus,	
   amikor	
   az	
   eredeti	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   fennálló	
   tőketartozása	
   nullára	
   csök-‐
kent,	
  
mi:	
  az	
  i.	
  havi,	
  vagy	
  tört	
  havi	
  periódus	
  hossza	
  napokban	
  kifejezve,	
  
ri:	
  az	
  i.	
  periódusban	
  az	
  adott	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  jegybanki	
  alapkamat,	
  illetve	
  devizában	
  
meghatározott	
   követelés	
   esetén	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   devizanemének	
   megfelelő	
   3	
   hónapos	
  
pénzpiaci	
  kamatláb	
  (CHF	
  LIBOR,	
  EURIBOR	
  stb.)	
  adott	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  mértéke.	
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4.	
  Amennyiben	
  a	
  fogyasztónak	
  az	
  átszámított	
  követelés	
  alapján	
  már	
  nem	
  állt	
  volna	
  fenn	
  tartozása,	
   akkor	
  a	
  
fogyasztó	
  által	
  teljesített	
  túlfizetéseket	
  negatív	
  tőketartozásként	
  kell	
  értelmezni.	
  
	
  
5.	
  Az	
  elszámolási	
  fordulónapig	
  átszámított	
  fogyasztói	
  követelést	
  az	
  elszámolási	
  fordulónaptól	
  a	
  fogyasztói	
  
követelés	
   pénzügyi	
   teljesítéséig	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   elszámolási	
   fordulónapján	
  
érvényes	
   kamatlába	
   alapján	
   számított	
   összeggel	
   kell	
   megnövelni.	
   Amennyiben	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
   az	
   elszámolási	
   fordulónapon	
   a	
   2014.	
   évi	
   XL.	
   törvény	
   5.	
   §	
   (4)	
   bekezdése	
   szerint	
   már	
   meg-‐
szűnt,	
   akkor	
   a	
   fogyasztói	
   követelést	
   az	
   érintett	
   naptári	
   félév	
   első	
   napján	
   érvényes	
   jegybanki	
   alapkamattal,	
  
illetve	
  devizában	
  meghatározott	
  követelés	
  esetén	
  a	
  fogyasztói	
  követelés	
  devizanemének	
  megfelelő	
  3	
  hó-‐
napos	
  pénzpiaci	
  kamattal	
  (CHF	
  LIBOR,	
  EURIBOR	
  stb.)	
  kell	
  megnövelni.”	
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2. melléklet az 53/2014. (XII. 10.) MNB rendelethez

	
  

„2. melléklet a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelethez

II.	
  számú	
  elszámolási	
  módszertan	
  
1.	
  A	
  II.	
  számú	
  elszámolási	
  módszertan:	
  
𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑒𝑒𝑒𝑒 
űő
𝐶𝐶𝐶𝐶
= 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗
	
  
𝑒𝑒𝑒𝑒 
űő
űő
Á

= 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟
   + 𝑋𝑋𝑋𝑋 − 𝑋𝑋𝑋𝑋
	
  
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 	
  


= 𝑟𝑟𝑟𝑟
+ ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 	
  
𝑟𝑟𝑟𝑟
Á

𝑟𝑟𝑟𝑟 = min  (𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑟𝑟𝑟𝑟
)	
  

𝑋𝑋𝑋𝑋 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗




Á


Á
Á
= 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑇𝑇𝑇𝑇
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
+ 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝐹𝐹
	
  
𝑋𝑋𝑋𝑋


𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  


𝑓𝑓𝑓𝑓
= 𝑓𝑓𝑓𝑓
+ ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  
Á

= min  (𝑓𝑓𝑓𝑓 , 𝑓𝑓𝑓𝑓
)	
  
𝑓𝑓𝑓𝑓



 
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 + ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹 + ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  
űő


𝑒𝑒𝑒𝑒
 	
  
𝑒𝑒𝑒𝑒

Á


Á
Á
= min 𝐹𝐹𝐹𝐹
, 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
(𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐶𝐶𝐶𝐶
, 𝑓𝑓𝑓𝑓
)	
  
𝐹𝐹𝐹𝐹
…	
  
𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0,1,2, … , 𝑘𝑘𝑘𝑘	
  
t:	
  a	
  folyósítás	
  időpontja,	
  t+i	
  (ahol	
  i=0,1,…,k)	
  pedig	
  a	
  folyósítást	
  követő	
  i-‐edik	
  periódus,	
  
k	
  a	
  folyósítás	
  és	
  az	
  elszámolási	
  fordulónap	
  között	
  eltelt	
  periódusok	
  száma,	
  
etV:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   által	
   a	
   folyósítás	
   értéknapján	
  
alkalmazott	
   devizaárfolyam	
   (vételi),	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
etMNB:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   folyósítás	
   értéknapján	
   érvényes,	
   az	
   MNВ	
   által	
  
közzétett	
   hivatalos	
   devizaárfolyam,	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
et+iMNB:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   törlesztés	
   elszámolásánál,	
   a	
  
pénzügyi	
   intézmény	
   által	
   használt	
   árfolyam	
   jegyzési	
   értéknapján	
   érvényes	
   MNВ	
   által	
   közzétett	
   hivatalos	
  
devizaárfolyam,	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  3.	
  §	
  (3)	
  bekezdése	
  szerinti	
  esetben	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  
alkalmazott	
  középárfolyam,	
  az	
  azonos	
  devizanemben	
  nyilvántartott	
  vagy	
  nyújtott	
  és	
  törlesztett	
  fogyasztói	
  
kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
eEt+i:	
  a	
  deviza	
  alapú	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  tör-‐
lesztéskor	
   alkalmazott	
   devizaárfolyam,	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
rt+i:	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  kamatlába	
  a	
  t+i.	
  periódusban,	
  
∆Trt+i:	
   a	
   kamatláb	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   4.	
   §-‐a	
   szerint	
   tisztességes	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTrt+i:	
  a	
  kamatláb	
  változása	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
rTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alap-‐
ján	
  módosított	
  kamatláb	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  rtT=	
  rt),	
  
rÁt+i:	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  kamatlábának	
  mértéke	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején,	
  
Ft+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   eredeti	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   törlesztőrészletének	
   díjakat	
   és	
   költségeket	
  
tartalmazó	
  komponense	
  a	
  szerződés	
  devizájában,	
  
FNt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  eredeti	
  törlesztőrészletén	
  belül	
  az	
  abszolút	
  értékben	
  megha-‐
tározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek,	
  
FNTt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódus	
   elején	
   a	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   4.	
   §-‐a	
   szerint	
   tisztességes	
   szerződéses	
   kikötés	
  
alapján	
  módosított,	
  abszolút	
  értékben	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  FtNT=	
  
FtN),	
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FSZt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  eredeti	
  törlesztőrészletén	
  belül	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százaléká-‐
ban	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek,	
  
j:	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díj-‐	
   és	
   költségtételek	
   vetítési	
   alapjának	
   megfelelő	
   perió-‐
dus,	
  
FSZÁt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  átszámított	
  feltételek	
  alapján	
  számított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  törlesztőrészletén	
  
belül	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételeknek	
  a	
  tisztességes	
  tőketartozás	
  és	
  
gyűjtőszámla	
  egyenlegének	
  különbségére	
  vetített	
  értéke,	
  
∆TFNt+i:	
  az	
  abszolút	
  értékben	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek	
  változása	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  évi	
  
XXXVIII.	
  számú	
  törvény	
  4.	
  §	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTFNt+i:	
   az	
   abszolút	
   értékben	
   meghatározott	
  díj-‐	
   és	
   költségtételek	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   2014.	
  
évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
ft+i:	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díjak	
   és	
   költségek	
   százalékos	
   értéke	
   a	
   t+i.	
   periódus	
  
elején,	
  
∆Tft+i:	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjak	
  és	
  költségek	
  változása	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  
évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTft+i:	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díjak	
   és	
   költségek	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
  
2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
fTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alap-‐
ján	
   módosított,	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díjak	
   és	
   költségek	
   mértéke	
   (ha	
   i=1,	
   akkor	
  
ftT=	
  ft),	
  
fÁt+i:	
   az	
   átszámított	
   feltételek	
   alapján	
   számított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   esetén	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
  
meghatározott	
  díjak	
  és	
  költségek	
  százalékos	
  mértéke	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején,	
  
FTt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   törlesztőrészlet	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   4.	
   §-‐a	
   szerint	
   tisztességes	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján	
  módosított	
  díjakat	
  és	
  költségeket	
  tartalmazó	
  komponensének	
  a	
  mértéke	
  (ha	
  
i=1,	
  akkor	
  FtT=	
  Ft),	
  	
  
FÁt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   esedékes	
   törlesztőrészletének	
   a	
   díjakat	
   és	
   költ-‐
ségeket	
  tartalmazó	
  komponense,	
  ahol	
  az	
  átszámítás	
  során	
  az	
  egyes	
  díj-‐	
  és	
  költségtételeket	
  külön	
  kell	
  ke-‐
zelni,	
  
Ct+igyűjtő:	
  a	
  gyűjtőszámla	
  egyenlege	
  a	
  t+i-‐edik	
  periódusban,	
  
Xt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   eredeti	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   törlesztőrészlete	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerinti	
  devizanemben,	
  
XTt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   tisztességes	
   törlesztőrészlete	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerinti	
  devizanemben,	
  
It+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  eredeti	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  kamattörlesztése,	
  ami	
  T t+i	
  és	
  rt+i	
  függvénye,	
  
ITt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   tisztességes	
   kamattörlesztése,	
   ami	
   TTt+i	
   és	
   rTt+i	
  
függvénye,	
  
Tt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   szerint	
   fennálló	
   tőketartozás	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerinti	
  devizanemben,	
  
TTt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   fennálló	
   tisztességes	
   tőketartozása	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerinti	
  devizanemben,	
  
Pt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  szerinti	
  tőketörlesztés,	
  ami	
  T t+i,	
  nt+i,	
  és	
  rt+i	
   függvé-‐
nye,	
  	
  

értéke	
   0	
   olyan	
   konstrukcióknál,	
   amelyeknél	
   az	
   adott	
   időpontban	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerint	
  nincs	
  tőketörlesztés	
  (pl.	
  türelmi	
  időszak	
  miatt,	
  vagy	
  kombinált	
  konstruk-‐
ciók	
  esetén),	
  

amennyiben	
  előtörlesztés	
  történt	
  az	
  adott	
  periódusban,	
  akkor	
  a	
  kapcsolódó	
  díj	
  figyelem-‐
bevétele	
  mellett	
  ehhez	
  a	
  tételhez	
  kell	
  hozzáadni,	
  
PTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  tisztességes	
  tőketörlesztése,	
  ami	
  T Tt+i,	
  nt+i,	
  és	
  rTt+i	
  
függvénye,	
  	
  

értéke	
   0	
   olyan	
   konstrukcióknál,	
   amelyeknél	
   az	
   adott	
   időpontban	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerint	
  nincs	
  tőketörlesztés	
  (pl.	
  türelmi	
  időszak	
  miatt,	
  vagy	
  kombinált	
  konstruk-‐
ciók	
  esetén),	
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amennyiben	
  előtörlesztés	
  történt	
  az	
  adott	
  periódusban,	
  akkor	
  a	
  kapcsolódó	
  díj	
  figyelem-‐
bevétele	
  mellett	
  ehhez	
  a	
  tételhez	
  kell	
  hozzáadni,	
  
nt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  lejártáig	
  hátralévő	
  periódusok	
  száma,	
  
𝑇𝑇𝑇𝑇   = 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗

 



	
  –	
  a	
  folyósításkori	
  összeg	
  árfolyamréssel	
  korrigált	
  értéke,	
  

2.	
   Az	
   árfolyamrésből	
   és	
   az	
   egyoldalú	
   szerződésmódosításból	
   eredő	
   túlfizetés	
   összege	
   t+k-‐ban,	
   ha	
   a	
   fo-‐
gyasztói	
  kölcsönszerződés	
  még	
  hatályban	
  van:	
  
	
  
𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈ű𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋𝒋ő

𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕𝒕𝒕𝒌𝒌𝒌𝒌 = 𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕𝒕𝒕𝒌𝒌𝒌𝒌 + 𝑻𝑻𝑻𝑻𝒕𝒕𝒕𝒕𝒌𝒌𝒌𝒌 − 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒕𝒕𝒕𝒕𝒌𝒌𝒌𝒌 + 𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝐸𝐸
  , 𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜	
  
Et+k:	
  az	
  elhatárolt	
  kamatok,	
  költségek	
  és	
  díjak	
  értéke	
  az	
  elszámolási	
  fordulónapon,	
  
ETt+k:	
  tisztességes	
  feltételek	
  alapján	
  számított	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  esetében	
  az	
  elhatárolt	
  kamatok,	
  
költségek	
  és	
  díjak	
  értéke	
  az	
  elszámolási	
  fordulónapon.	
  
3.	
   Amennyiben	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   a	
   2014.	
   évi	
   XL.	
   törvény	
   5.	
   §	
   (4)	
   bekezdése	
   szerint	
   megszűnt,	
  
vagyis	
  
	
  
ha	
  T = 0,	
  
	
  
akkor	
   a	
   kölcsöntartozás	
   nullára	
   csökkenését	
   követően	
   a	
   tartozatlan	
   fizetés	
   (a	
   fogyasztónak	
   visszatérí-‐
tendő	
   összeg)	
   kiszámítási	
   alapját	
   a	
   jogalap	
   nélküli	
   gazdagodás	
   elve	
   határozza	
   meg.	
   A	
   fogyasztói	
   köve-‐
telésre	
  az	
  elszámolásra	
  köteles	
  pénzügyi	
  intézmény	
  az	
  érintett	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  jegyban-‐
ki	
   alapkamattal,	
  devizában	
   meghatározott	
   követelés	
  esetén	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  devizanemére	
  
vonatkozó,	
   az	
   adott	
   naptári	
   félév	
   első	
   napján	
   érvényes	
   3	
   hónapos	
   pénzpiaci	
   kamattal	
   (CHF	
   LIBOR,	
   EURI-‐
BOR,	
  stb.)	
  megegyező	
  mértékű	
  késedelmi	
  kamatot	
  köteles	
  fizetni.	
  
	
  
Képlettel:	
  
𝐶𝐶𝐶𝐶 =

űő
𝐶𝐶𝐶𝐶

+ 𝑇𝑇𝑇𝑇 −


𝑇𝑇𝑇𝑇

∗


𝑒𝑒𝑒𝑒

+





űő

𝐶𝐶𝐶𝐶



+ 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇
∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
∗

𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚
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ahol	
  l	
  az	
  a	
  periódus,	
  ahol	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  megszűnt,	
  
mi:	
  az	
  i.	
  havi,	
  vagy	
  tört	
  havi	
  periódus	
  hossza	
  napokban	
  kifejezve,	
  
ri:	
  az	
  i.	
  periódusban	
  az	
  adott	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  jegybanki	
  alapkamat,	
  illetve	
  devizában	
  
meghatározott	
   követelés	
   esetén	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   devizanemének	
   megfelelő	
   3	
   hónapos	
  
pénzpiaci	
  kamatláb	
  (CHF	
  LIBOR,	
  EURIBOR	
  stb.)	
  adott	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  mértéke.	
  
	
  
	
  
4.	
  Az	
  elszámolási	
  fordulónapig	
  átszámított	
  fogyasztói	
  követelést	
  az	
  elszámolás	
  fordulónapjától	
  a	
  fogyasztói	
  
követelés	
   pénzügyi	
   teljesítéséig	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   elszámolási	
   fordulónapján	
  
érvényes	
   kamatlába	
   alapján	
   számított	
   összeggel	
   kell	
   megnövelni.	
   Amennyiben	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
   az	
   elszámolási	
   fordulónapon	
   a	
   2014.	
   évi	
   XL.	
   törvény	
   5.	
   §	
   (4)	
   bekezdése	
   szerint	
   már	
   meg-‐
szűnt,	
   akkor	
   a	
   fogyasztói	
   követelést	
   az	
  érintett	
   naptári	
   félév	
   első	
   napján	
   érvényes	
   jegybanki	
   alapkamattal,	
  
illetve	
  devizában	
  meghatározott	
  követelés	
  esetén	
  a	
  fogyasztói	
  követelés	
  devizanemének	
  megfelelő	
  3	
  hó-‐
napos	
  pénzpiaci	
  kamattal	
  (CHF	
  LIBOR,	
  EURIBOR	
  stb.)	
  kell	
  megnövelni.”	
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3. melléklet az 53/2014. (XII. 10.) MNB rendelethez

	
  

„3. melléklet a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelethez

III.	
  számú	
  elszámolási	
  módszertan	
  
1.	
  A	
  III.	
  számú	
  elszámolási	
  módszertan:	
  
𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑒𝑒𝑒𝑒 
𝐶𝐶𝐶𝐶 á  = 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗
	
  
𝑒𝑒𝑒𝑒 
𝐶𝐶𝐶𝐶   = 0	
  


𝑒𝑒𝑒𝑒
− 𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐶𝐶𝐶𝐶 á  = 𝐶𝐶𝐶𝐶 á  ∗ 1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑋𝑋𝑋𝑋 ∗
	
  

𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑇𝑇𝑇𝑇 á  = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐶𝐶𝐶𝐶 á  	
  	
  
Á
𝐼𝐼𝐼𝐼 =   𝑇𝑇𝑇𝑇 á  ∗ 𝑟𝑟𝑟𝑟 ,        é𝑠𝑠𝑠𝑠                      𝐼𝐼𝐼𝐼   = 𝑇𝑇𝑇𝑇 á  ∗ 𝑟𝑟𝑟𝑟
	
  
𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 	
  


= 𝑟𝑟𝑟𝑟
+ ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 	
  
𝑟𝑟𝑟𝑟
Á

𝑟𝑟𝑟𝑟
= min  (𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑟𝑟𝑟𝑟
)	
  
	
  

Á
+ 𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼   + 𝐹𝐹𝐹𝐹   − 𝐹𝐹𝐹𝐹 Á  	
  
𝐶𝐶𝐶𝐶   = 𝐶𝐶𝐶𝐶   ∗ 1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐹𝐹𝐹𝐹

𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  


𝑓𝑓𝑓𝑓
= 𝑓𝑓𝑓𝑓
+ ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  
Á

)	
  
𝑓𝑓𝑓𝑓 = min  (𝑓𝑓𝑓𝑓 , 𝑓𝑓𝑓𝑓




= 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  
á

Á


Á
Á
= min 𝐹𝐹𝐹𝐹
, 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
(𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝐶𝐶𝐶𝐶  , 𝑓𝑓𝑓𝑓
)	
  
𝐹𝐹𝐹𝐹
…	
  
i=0,1,2,…,k	
  
ahol:	
  	
  
t:	
  a	
  folyósítás	
  időpontja,	
  t+i	
  (ahol	
  i=0,1,…,k)	
  pedig	
  a	
  folyósítást	
  követő	
  i-‐edik	
  periódus,	
  
k	
  a	
  folyósítás	
  és	
  az	
  elszámolási	
  fordulónap	
  között	
  eltelt	
  periódusok	
  száma,	
  
etV:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   által	
   a	
   folyósítás	
   értéknapján	
  
alkalmazott	
   devizaárfolyam	
   (vételi),	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
etMNB:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   folyósítás	
   értéknapján	
   érvényes,	
   az	
   MNB	
   által	
  
közzétett	
   hivatalos	
   devizaárfolyam,	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
eEt+i:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   által	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   tör-‐
lesztéskor	
   alkalmazott	
   devizaárfolyam,	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
et+iMNB:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   törlesztés	
   elszámolásánál,	
   a	
  
pénzügyi	
   intézmény	
   által	
   használt	
   árfolyam	
   jegyzési	
   értéknapján	
   érvényes	
   MNВ	
   által	
   közzétett	
   hivatalos	
  
devizaárfolyam,	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  3.	
  §	
  (3)	
  bekezdése	
  szerinti	
  esetben	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  
alkalmazott	
  középárfolyam,	
  az	
  azonos	
  devizanemben	
  nyilvántartott	
  vagy	
  nyújtott	
  és	
  törlesztett	
  fogyasztói	
  
kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
𝐶𝐶𝐶𝐶 á  :	
  az	
  árfolyamrésből	
  eredő	
  túlfizetés	
  gyűjtőszámláján	
  lévő	
  összeg	
  a dott	
  t+i	
  periódusban,	
  
𝐶𝐶𝐶𝐶   :	
   az	
   egyoldalú	
   kamat-‐,	
   költség-‐	
   és	
   díjemelés	
   parciális	
   költségei	
   jelenértéken	
   adott	
   t+i	
   perió-‐
dusban,	
  
Xt+i:	
  a	
  t+i	
  periódusban	
  törlesztett	
  összeg	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  szerinti	
  devizanemben	
  kifejezve,	
  
 azon	
   tételeket	
   kell	
   tartalmaznia,	
   amelyek	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   szerint	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerinti	
  devizanemben	
  lettek	
  meghatározva	
  (kamat	
  és	
  díjtételeket	
  egyaránt),	
  
 t+i	
   időpontban	
   történt	
   előtörlesztés	
   esetén	
   annak	
   összegét	
   is	
   tartalmaznia	
   kell	
   a	
   felmerülő	
   díjjal	
  
csökkentett	
  értéken,	
  
 a	
  2.	
  melléklet	
  szerinti	
  módszertanhoz	
  képest	
  különbséget	
  jelent	
  a	
  jelölésben,	
  hogy	
  Xt+i	
  jelen	
  esetben	
  
nem	
  tartalmazza	
  az	
  árfolyamrés	
  mértékét	
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𝑇𝑇𝑇𝑇 :	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  eredeti	
  feltételek	
  melletti	
  fennálló	
  tőkéje	
  t+i	
  periódusban	
  (Tt	
  a	
  folyósí-‐
tott	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  összege),	
  
𝑇𝑇𝑇𝑇 á  :	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   eredeti	
   feltételek	
   mellett	
   fennálló	
   tőkéjének	
   és	
   az	
   árfolyamrés-‐
gyűjtőszámla	
  egyenlegének	
  különbsége	
  t+i	
  periódusban,	
  
𝐼𝐼𝐼𝐼 =	
   a	
   tisztességtelen	
   kamatláb	
   alapján	
   fizetendő	
   kamatrészlet	
   t+i	
   periódusban	
   az	
   árfolyamrés-‐
gyűjtőszámla	
  egyenlegével	
  csökkentett	
  tőkelefutásra,	
  
𝐼𝐼𝐼𝐼   =	
   a	
   tisztességes	
   kamatláb	
   alapján	
   fizetendő	
   kamatrészlet	
   t+i	
   periódusban	
   az	
   árfolyamrés-‐
gyűjtőszámla	
  egyenlegével	
  csökkentett	
  tőkelefutásra,	
  
rt+i:	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  kamatlába	
  a	
  t+i.	
  periódusban,	
  
∆Trt+i:	
   a	
   kamatláb	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   4.	
   §-‐a	
   szerint	
   tisztességes	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTrt+i:	
   a	
   kamatláb	
  változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
  a	
   2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
rTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alap-‐
ján	
  módosított	
  kamatláb	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  rtT=	
  rt),	
  
rÁt+i:	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  kamatlábának	
  mértéke	
  a	
  t+i.	
  periódusban,	
  
Ft+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  eredeti	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  törlesztőrészletének	
  díjakat	
  és	
  költségeket	
  
tartalmazó	
  komponense	
  a	
  szerződés	
  devizájában,	
  
FNt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  eredeti	
  törlesztőrészletén	
  belül	
  az	
  abszolút	
  értékben	
  megha-‐
tározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek,	
  
FNTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alap-‐
ján	
  módosított,	
  abszolút	
  értékben	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  FtNT=	
  FtN),	
  
FSZt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  eredeti	
  törlesztőrészletén	
  belül	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  
meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek,	
  
j:	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek	
  vetítési	
  alapjának	
  megfelelő	
  periódus,	
  
FSZÁt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  törlesztőrészletén	
  belül	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalé-‐
kában	
   meghatározott	
   díj-‐	
   és	
   költségtételeknek	
   az	
   árfolyamrés-‐gyűjtőszámla	
   egyenlegével	
   csökkentett	
  
tőketartozás	
  és	
  a	
  kamat-‐gyűjtőszámla	
  egyenlegének	
  különbségére	
  vetített	
  értéke,	
  
∆TFNt+i:	
  az	
  abszolút	
  értékben	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek	
  változása	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  évi	
  
XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTFNt+i:	
   az	
   abszolút	
   értékben	
   meghatározott	
   díj-‐	
   és	
   költségtételek	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   2014.	
   évi	
  
XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
ft+i:	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjak	
  és	
  költségek	
  százalékos	
  értéke	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején,	
  
∆Tft+i:	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjak	
  és	
  költségek	
  változása	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  
évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTft+i:	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díjak	
   és	
   költségek	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   2014.	
  
évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
fTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alap-‐
ján	
  módosított,	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjak	
  és	
  költségek	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  ftT=	
  
ft),	
  
fÁt+i:	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   esetén	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díjak	
   és	
   költ-‐
ségek	
  százalékos	
  mértéke	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején,	
  
FTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  törlesztőrészlet	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  
kikötés	
  alapján	
  módosított	
  díjakat	
  és	
  költségeket	
  tartalmazó	
  komponensének	
  a	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  FtT=	
  
Ft),	
  	
  
FÁt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  esedékes	
  törlesztőrészletének	
  a	
  díjakat	
  és	
  költ-‐
ségeket	
  tartalmazó	
  komponense,	
  ahol	
  az	
  átszámítás	
  során	
  az	
  egyes	
  díj-‐	
  és	
  költségtételeket	
  külön	
  kell	
  ke-‐
zelni,	
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2.	
   Az	
   árfolyamrésből	
   és	
   az	
   egyoldalú	
   szerződésmódosításból	
   eredő	
   túlfizetés	
   összege	
   t+k-‐ban,	
   ha	
   a	
   fo-‐
gyasztói	
  szerződés	
  még	
  hatályban	
  van:	
  
á
𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕𝒕𝒕𝒌𝒌𝒌𝒌 =    𝑪𝑪𝑪𝑪á𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒌𝒌𝒌𝒌 + 𝑪𝑪𝑪𝑪𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒌𝒌𝒌𝒌 + 𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝐸𝐸   , 𝑎𝑎𝑎𝑎ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜	
  
𝐶𝐶𝐶𝐶 	
  a	
  túlfizetés	
  (visszatérítendő	
  teljes	
  összege)	
  az	
  elszámolási	
  fordulónapon,	
  
Et+k:	
  az	
  elhatárolt	
  kamatok,	
  költségek	
  és	
  díjak	
  értéke	
  az	
  elszámolási	
  fordulónapon,	
  
Eárft+k:	
  az	
  árfolyamrés-‐gyűjtőszámlával	
  korrigált	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  esetében	
  az	
  elhatárolt	
  kama-‐
tok,	
  költségek	
  és	
  díjak	
  értéke	
  az	
  elszámolási	
  fordulónapon.	
  
	
  
3.	
   Amennyiben	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   a	
   2014.	
   évi	
   XL.	
   törvény	
   5.	
   §	
   (4)	
   bekezdése	
   szerint	
   megszűnt,	
  
vagyis	
  
	
  
ha	
  T = 0,	
  
	
  
akkor	
   a	
   kölcsöntartozás	
   nullára	
   csökkenését	
   követően	
   a	
   tartozatlan	
   fizetés	
   (a	
   fogyasztónak	
   visszatérí-‐
tendő	
   összeg)	
   kiszámítási	
   alapját	
   a	
   jogalap	
   nélküli	
   gazdagodás	
   elve	
   határozza	
   meg.	
   A	
   fogyasztói	
   köve-‐
telésre	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  az	
  érintett	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  jegybanki	
  alapkamattal,	
  devi-‐
zában	
   meghatározott	
   követelés	
   esetén	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   devizanemére	
   vonatkozó,	
   az	
   adott	
  
naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  3	
  hónapos	
  pénzpiaci	
  kamattal	
  (CHF	
  LIBOR,	
  EURIBOR,	
  stb.)	
  megegyező	
  
mértékű	
  késedelmi	
  kamatot	
  köteles	
  fizetni.	
  
	
  
Képlettel:	
  
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶

á



+ 𝐶𝐶𝐶𝐶





∗


𝑒𝑒𝑒𝑒

+






𝐶𝐶𝐶𝐶 á  + 𝐶𝐶𝐶𝐶   ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
∗

𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚
	
  
365

	
  
ahol	
  l	
  az	
  a	
  periódus,	
  ahol	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  megszűnt,	
  
mi:	
  az	
  i.	
  havi,	
  vagy	
  tört	
  havi	
  periódus	
  hossza	
  napokban	
  kifejezve,	
  
ri:	
  az	
  i.	
  periódusban	
  az	
  adott	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  jegybanki	
  alapkamat,	
  illetve	
  devizában	
  
meghatározott	
   követelés	
   esetén	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   devizanemének	
   megfelelő	
   3	
   hónapos	
  
pénzpiaci	
  kamatláb	
  (CHF	
  LIBOR,	
  EURIBOR	
  stb.)	
  adott	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  mértéke.	
  
	
  
4.	
  Az	
  elszámolási	
  fordulónapig	
  átszámított	
  fogyasztói	
  követelést	
  az	
  elszámolás	
  fordulónapjától	
  a	
  fogyasztói	
  
követelés	
   pénzügyi	
   teljesítéséig	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   elszámolási	
   fordulónapján	
  
érvényes	
   kamatlába	
   alapján	
   számított	
   összeggel	
   kell	
   megnövelni.	
   Amennyiben	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
   az	
   elszámolási	
   fordulónapon	
   a	
   2014.	
   évi	
   XL.	
   törvény	
   5.	
   §	
   (4)	
   bekezdése	
   szerint	
   már	
   meg-‐
szűnt,	
   akkor	
   a	
   fogyasztói	
   követelést	
   az	
  érintett	
   naptári	
   félév	
   első	
   napján	
   érvényes	
   jegybanki	
   alapkamattal,	
  
illetve	
   devizában	
   meghatározott	
   követelés	
   esetén	
   a	
   fogyasztói	
   követelés	
   devizanemének	
   megfelelő	
  	
  
3	
  hónapos	
  pénzpiaci	
  kamattal	
  (CHF	
  LIBOR,	
  EURIBOR	
  stb.)	
  kell	
  megnövelni.”	
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelete
а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel
szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről
szóló 2014. évi XL. törvény 46. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi
CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
Е rendeletet azon fogyasztói kölcsönszerződésre kell alkalmazni, amely az elszámolási fordulónapon megfelel
a következő feltételek bármelyikének:
a)
a fogyasztónak van vagy a fogyasztói kölcsönszerződés fennállása alatt bármikor volt a fogyasztói
kölcsönszerződésből származó fizetési késedelme,
b)
a fogyasztó fizetéskönnyítő program vagy kedvezmény hatálya alatt áll vagy a fogyasztói kölcsönszerződés
fennállása alatt bármikor fizetéskönnyítő program vagy kedvezmény hatálya alatt állt.
2. §		
E rendeletet nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépésének napját megelőzően
a fogyasztói kölcsönszerződés tárgyában a bíróság jogerős ítéletet hozott és abban a bíróság a szerződés egészének
érvénytelenségét állapította meg, és azt nem nyilvánította érvényessé, vagy a határozathozatalig terjedő időre
hatályossá.
3. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
előtörlesztés: a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 3. §-a szerinti fogalom;
2.
fizetéskönnyítő program: a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses
kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI. 7.)
MNB rendelet [a továbbiakban: 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet] 3. § szerinti fogalom;
3.
fogyasztó: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdése szerinti fogalom;
4.
fogyasztói kölcsönszerződés: a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet 3. § szerinti fogalom;
5.
gyűjtőszámlahitel: a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi LXXV. törvény) 1. §
(1) bekezdése szerinti fogalom;
6.
kedvezmény: a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet 3. § szerinti fogalom;
7.
pénzügyi intézmény: a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet 3. § szerinti fogalom;
8.
tisztességes szerződéses kikötés: a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet 3. § szerinti fogalom.
4. §

(1) A pénzügyi intézmény а Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás
szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvényben (a továbbiakban: 2014. évi XL. törvény)
meghatározott elszámolást (a továbbiakban: elszámolás) a rendelet hatálya alá eső fogyasztói kölcsönszerződésekre
tekintettel az 1. mellékletben foglalt módszertan alapján végzi el.
(2) A túlfizetés fogyasztói követelésként való elszámolása során
a)
a fogyasztói kölcsönszerződésben meghatározott, a kölcsön folyósításával vagy a hitelbírálattal
összefüggésben a fogyasztó által megfizetett egyszeri díjat vagy költséget,
b)
a fogyasztói kölcsönszerződésben meghatározott, a törlesztési periódusokban a fogyasztó által rendszeresen
megfizetett díjat vagy költséget,
c)
előtörlesztés esetén a fogyasztó által megfizetett előtörlesztési díjat
kell figyelembe venni.
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5. §

(1) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi
XXXVIII. törvény) 1. § (1) bekezdésében meghatározott deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés esetében
az elszámolás során a pénzügyi intézmény első lépésként újraszámolja a fogyasztó kezdeti, a hitelnyújtás
devizanemében kifejezett tartozását – figyelembe véve a 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti díjat vagy költséget is –
és az ebből adódó első havi, a hitelnyújtás devizanemében kifejezett törlesztőrészletét.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a pénzügyi intézmény kiszámolja a megvalósult első törlesztési periódus
során forintban felmerülő túlfizetés mértékét, amelyet a pénzügyi intézmény által használt árfolyam jegyzési
értéknapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNВ) által közzétett hivatalos devizaárfolyamon
a hitelnyújtás devizanemére átvált, majd ezzel a túlfizetés időpontjában – az esedékességnél későbbi időpontban
történt túlfizetés esetén a következő esedékesség időpontjában – csökkenti a túlfizetés időpontjában fennálló,
a hitelnyújtás devizanemében kifejezett tartozást.
(3) A pénzügyi intézmény a számításnál a rendszeres kamat-, kamatfelár- (a továbbiakban együtt: kamat), költség- és
díjtételek, valamint az árfolyamrés használatán kívül minden egyéb szerződéses kikötést az eredeti fogyasztói
kölcsönszerződés szerint vesz figyelembe.
(4) A pénzügyi intézmény az (1)–(3) bekezdés szerinti lépéseket ismételve határozza meg a következő törlesztési
periódusok törlesztőrészleteit, a túlfizetések mértékét és a mindenkor fennálló tartozás nagyságát, egészen
az elszámolási fordulónapig, ha a fogyasztói kölcsönszerződés az elszámolási fordulónapot megelőzően megszűnt,
a fogyasztói kölcsönszerződés megszűnésének napjáig, illetve követeléskezelőre engedményezett követelés esetén
az engedményezés időpontjáig. Az elszámolási fordulónapon, a fogyasztói kölcsönszerződés megszűnésekor,
illetve az engedményezés időpontjában fennálló tartozás és az átszámításból adódó tartozás közötti különbség
az árfolyamrésből, valamint az egyoldalú szerződésmódosításból származó, a teljes futamidőre vonatkozó túlfizetés.

6. §

(1) A pénzügyi intézmény az elszámolás során a késedelemmel érintett követelésrészt (a továbbiakban: hátralék)
az 1. mellékletben foglaltak szerint veszi figyelembe.
(2) Azon elszámolási időszakban, amelyben az eredeti fogyasztói kölcsönszerződés alapján a fogyasztó késedelembe
esett, az átszámított fogyasztói kölcsönt is késedelmesnek kell tekinteni, függetlenül az esetleges túlfizetéstől.

7. §

(1) A pénzügyi intézmény az elszámolás során a kedvezményt az 1. melléklet szerint veszi figyelembe. Amennyiben
a fizetéskönnyítő program egyúttal kedvezmény nyújtásával is járt, a pénzügyi intézmény az érintett időszakra
a kedvezményt figyelembe veszi.
(2) Azon kedvezmény, amely a fogyasztói kölcsönszerződés alapján az adott törlesztési periódusban esedékessé
vált törlesztőrészletet érinti, az elszámolás során minden törlesztési periódusban az átszámított fogyasztói
kölcsönszerződés tőketartozását növeli.
(3) Azon kedvezmény, amely a fogyasztói kölcsönszerződés alapján az adott törlesztési periódusban még nem
esedékes, valamint azon kedvezmény, amely egy korábbi törlesztési periódusban vált esedékessé, de az adott
törlesztési periódusig nem került megfizetésre, az elszámolás során is az eredeti fogyasztói kölcsönszerződés
kedvezménnyel érintett tőke-, kamat-, költség-, illetve díjtételéből kerül levonásra.
(4) A pénzügyi intézmény kedvezményként veszi figyelembe az elszámolás során a fogyasztó részére az abból eredő
vagyoni előnyt, hogy a pénzügyi intézmény az MNВ által közzétett hivatalos devizaárfolyamnál kedvezőbb
árfolyamot alkalmazott a fogyasztói kölcsönszerződés valamely követelésrészének forintra váltása során, kivéve,
ha a pénzügyi intézmény a 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti esetben az általa megállapított és
közzétett, saját deviza-középárfolyamát alkalmazta.
(5) A pénzügyi intézmény a deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett)
és a deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönszerződés esetében az elszámolás során a forintban
nyújtott kedvezményt a törlesztőrészlet esedékességének értéknapján érvényes, az MNВ által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon, illetve a 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti esetben a pénzügyi intézmény által
alkalmazott középárfolyamon váltja át a fogyasztói kölcsönszerződés devizanemére, és azt a devizában kifejezett
értéken veszi számításba.
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8. §		
A pénzügyi intézmény az 1. mellékletben foglalt módszertan alkalmazása során az árfolyamrésre vonatkozó
számítást az alábbi esetben nem végzi el:
a)
az azonos devizanemben nyilvántartott vagy nyújtott és törlesztett fogyasztói kölcsönszerződés esetében,
b)
ha a fogyasztói kölcsönszerződésben foglalt lehetőségével élve a fogyasztó a törlesztőrészletet a hitelnyújtás
devizanemében fizette meg, az így megfizetett törlesztőrészletek vonatkozásában,
c)
a forint fogyasztói kölcsönszerződés esetében,
d)
a 2014. évi XXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti esetben.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelethez

I.	
  Kiegészítő	
  elszámolási	
  módszertan	
  	
  
	
  
1.	
  A	
  hátralék	
  devizában	
  történő	
  nyilvántartása	
  esetén	
  alkalmazandó	
  módszertan:	
  
1) 𝑇𝑇𝑇𝑇 Á  = 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

 



	
  

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 	
  


= 𝑟𝑟𝑟𝑟
+ ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 	
  
𝑟𝑟𝑟𝑟
Á

𝑟𝑟𝑟𝑟
= min  (𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑟𝑟𝑟𝑟
)	
  

𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  


= 𝑓𝑓𝑓𝑓
+ ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  
𝑓𝑓𝑓𝑓
Á

𝑓𝑓𝑓𝑓 = min  (𝑓𝑓𝑓𝑓 , 𝑓𝑓𝑓𝑓
)	
  



 
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 + ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹 + ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  






9) 𝐹𝐹𝐹𝐹
= 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇Á , 𝑓𝑓𝑓𝑓
	
  

Á


Á
Á
= min 𝐹𝐹𝐹𝐹
, 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
(𝑇𝑇𝑇𝑇Á , 𝑓𝑓𝑓𝑓
)	
  
10) 𝐹𝐹𝐹𝐹

11) 𝐿𝐿𝐿𝐿 =    𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐾𝐾𝐾𝐾É 𝐻𝐻𝐻𝐻 , 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑧𝑧𝑧𝑧    − 𝐴𝐴𝐴𝐴 	
  
12) 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑉𝑉𝑉𝑉 	
  

13) 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 0; 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 −

Á
Á
Á
14) 𝐿𝐿𝐿𝐿Á = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑛𝑛𝑛𝑛 +

𝐾𝐾𝐾𝐾ÉÁ =





Á
𝐼𝐼𝐼𝐼

− 𝑊𝑊𝑊𝑊 	
  

Á
Á
Á
Á
Á
𝑇𝑇𝑇𝑇
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐾𝐾𝐾𝐾ÉÁ 𝐻𝐻𝐻𝐻
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑧𝑧𝑧𝑧 	
  

Á
Á
Á
Á
𝐾𝐾𝐾𝐾ÉÁ 𝐻𝐻𝐻𝐻
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑧𝑧𝑧𝑧 , ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  𝐾𝐾𝐾𝐾É ≥ 𝐾𝐾𝐾𝐾ÉÁ 𝐻𝐻𝐻𝐻
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑧𝑧𝑧𝑧   
Á
Á
𝐾𝐾𝐾𝐾É , ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  𝐾𝐾𝐾𝐾É < 𝐾𝐾𝐾𝐾ÉÁ 𝐻𝐻𝐻𝐻
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑧𝑧𝑧𝑧

Á
Á
15) 𝐻𝐻𝐻𝐻
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 0; 𝐻𝐻𝐻𝐻
+ 𝐿𝐿𝐿𝐿Á −

16) 𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 0;











	
  

− 𝐴𝐴𝐴𝐴 	
  

Á
+ 𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐻𝐻𝐻𝐻
− 𝐿𝐿𝐿𝐿Á 	
  

17) 𝑇𝑇𝑇𝑇 Á  = 𝑇𝑇𝑇𝑇 Á  − 𝑃𝑃𝑃𝑃 Á  − 𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 	
  




Á
Á
− 𝐹𝐹𝐹𝐹
, 0 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇Á , 𝑓𝑓𝑓𝑓
− 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇Á , 𝑓𝑓𝑓𝑓
, 0   	
  
18) 𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐹𝐹𝐹𝐹

	
  

19) 𝑆𝑆𝑆𝑆 =



𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝑇𝑇 Á  , 𝑟𝑟𝑟𝑟
− 𝑟𝑟𝑟𝑟 ,     ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑟𝑟𝑟𝑟
≥ 𝑟𝑟𝑟𝑟   

0,     ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑟𝑟𝑟𝑟
< 𝑟𝑟𝑟𝑟

	
  

.	
  
.	
  
.	
  
i=	
  0,	
  1,	
  2,…,	
  k	
  	
  
	
  
2.	
  A	
  hátralék	
  forintban	
  történő	
  nyilvántartása	
  esetén	
  alkalmazandó	
  módszertan:	
  
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

𝑇𝑇𝑇𝑇 Á  = 𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗

 



	
  

𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 	
  


𝑟𝑟𝑟𝑟
= 𝑟𝑟𝑟𝑟
+ ∆ 𝑟𝑟𝑟𝑟 	
  
Á

𝑟𝑟𝑟𝑟
= min  (𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑟𝑟𝑟𝑟
)	
  

𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 + ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  


𝑓𝑓𝑓𝑓
= 𝑓𝑓𝑓𝑓
+ ∆ 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  
Á

𝑓𝑓𝑓𝑓
= min  (𝑓𝑓𝑓𝑓 , 𝑓𝑓𝑓𝑓
)	
  



 
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 + ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹 + ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑓𝑓𝑓𝑓 	
  





𝐹𝐹𝐹𝐹
= 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ ∆ 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇Á , 𝑓𝑓𝑓𝑓
	
  



Á
Á
Á
10) 𝐹𝐹𝐹𝐹
= min 𝐹𝐹𝐹𝐹
, 𝐹𝐹𝐹𝐹
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
(𝑇𝑇𝑇𝑇Á , 𝑓𝑓𝑓𝑓
)	
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11) 𝐿𝐿𝐿𝐿 =




+ 𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
+
  𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒


𝐾𝐾𝐾𝐾É 𝐻𝐻𝐻𝐻 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑧𝑧𝑧𝑧    − 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒 	
  
12) 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝑉𝑉𝑉𝑉   
13) 𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 0; 𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝑊𝑊𝑊𝑊 	
  
14) 𝐿𝐿𝐿𝐿Á =
Á
Á
Á

Á
Á
Á

Á

𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑛𝑛𝑛𝑛 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
+ 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑇𝑇𝑇𝑇
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹
∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
+
Á
Á
𝐾𝐾𝐾𝐾ÉÁ 𝐻𝐻𝐻𝐻
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑧𝑧𝑧𝑧 	
  

𝐾𝐾𝐾𝐾ÉÁ =

Á
Á
Á
Á
𝐾𝐾𝐾𝐾ÉÁ 𝐻𝐻𝐻𝐻
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑧𝑧𝑧𝑧 , ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  𝐾𝐾𝐾𝐾É ≥ 𝐾𝐾𝐾𝐾ÉÁ 𝐻𝐻𝐻𝐻
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑧𝑧𝑧𝑧   
Á
Á
𝐾𝐾𝐾𝐾É , ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  𝐾𝐾𝐾𝐾É < 𝐾𝐾𝐾𝐾ÉÁ 𝐻𝐻𝐻𝐻
, 𝑟𝑟𝑟𝑟
, 𝑧𝑧𝑧𝑧

	
  

Á
Á

15) 𝐻𝐻𝐻𝐻
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 0; 𝐻𝐻𝐻𝐻
+ 𝐿𝐿𝐿𝐿Á −𝑌𝑌𝑌𝑌 − 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
	
  

16) 𝐾𝐾𝐾𝐾 =
17)
18)
19)


Á
 ;  ∗

Á

	
  



Á
Á
Á
𝑇𝑇𝑇𝑇  = 𝑇𝑇𝑇𝑇  − 𝑃𝑃𝑃𝑃  − 𝐾𝐾𝐾𝐾 + 𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝑆𝑆𝑆𝑆 	
  




Á
𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐹𝐹𝐹𝐹
− 𝐹𝐹𝐹𝐹
, 0 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑇𝑇𝑇𝑇Á , 𝑓𝑓𝑓𝑓
− 𝐹𝐹𝐹𝐹


𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑇𝑇𝑇𝑇 Á  , 𝑟𝑟𝑟𝑟
− 𝑟𝑟𝑟𝑟 ,     ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑟𝑟𝑟𝑟
≥ 𝑟𝑟𝑟𝑟   
𝑆𝑆𝑆𝑆 =
	
  

0,     ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑟𝑟𝑟𝑟 < 𝑟𝑟𝑟𝑟

Á
𝑇𝑇𝑇𝑇Á , 𝑓𝑓𝑓𝑓
, 0   	
  

.	
  
.	
  
.	
  
i=	
  0,	
  1,	
  2,…,	
  k	
  ,ahol	
  
	
  
3.	
  Az	
  1.	
  és	
  2.	
  pont	
  alkalmazásában:	
  
	
  
t:	
  a	
  folyósítás	
  időpontja,	
  t+i	
  (ahol	
  i=0,1,…,k)	
  pedig	
  a	
  folyósítást	
  követő	
  i-‐edik	
  periódus;	
  
k:	
   a	
   folyósítás	
   napjától	
   az	
   elszámolási	
   fordulónapig	
   (ha	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   korábban	
   megszűnt,	
  
a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  megszűnésének	
  napjáig,	
  követeléskezelőre	
  engedményezett	
  követelés	
  ese-‐
tén	
  az	
  engedményezés	
  időpontjáig)	
  eltelt	
  havi,	
  vagy	
  tört	
  havi	
  periódusok	
  száma;	
  
etV:	
  deviza	
  alapú	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződésnél	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  a	
  folyósítás	
  értéknapján	
  al-‐
kalmazott	
  devizaárfolyam	
  (vételi),	
  az	
  azonos	
  devizanemben	
  nyilvántartott	
  vagy	
  nyújtott	
  és	
  törlesztett	
  fo-‐
gyasztói	
  kölcsönszerződésnél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződésnél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy;	
  
eEt+i:	
  a	
  deviza	
  alapú	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződésnél	
  a	
  pénzügyi	
   intézmény	
  által	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  tör-‐
lesztéskor	
   alkalmazott	
   devizaárfolyam,	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződésnél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződésnél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
etMNB:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződésnél	
   a	
   folyósítás	
   értéknapján	
   érvényes,	
   az	
   MNВ	
   által	
  
közzétett	
   hivatalos	
   devizaárfolyam,	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
  
fogyasztói	
  kölcsönszerződésnél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződésnél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
et+iMNB:	
   deviza	
   alapú	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződéseknél	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   törlesztés	
   elszámolásánál,	
   a	
  
pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  használt	
  árfolyam	
  jegyzési	
  értéknapján	
  érvényes,	
  az	
  MNВ	
  által	
  közzétett	
  hivata-‐
los	
  devizaárfolyam,	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  3.	
  §	
  (3)	
  bekezdése	
  szerinti	
  esetben	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  
által	
   alkalmazott	
   középárfolyam,	
   az	
   azonos	
   devizanemben	
   nyilvántartott	
   vagy	
   nyújtott	
   és	
   törlesztett	
   fo-‐
gyasztói	
  kölcsönszerződéseknél	
  és	
  a	
  forint	
  kölcsönszerződéseknél	
  pedig	
  az	
  értéke	
  egy,	
  
rt+i:	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  kamatlába	
  t+i.	
  periódus	
  elején,	
  
∆Trt+i:	
   a	
   kamatláb	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   4.	
   §-‐a	
   szerint	
   tisztességes	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  	
  
∆NTrt+i:	
  a	
  kamatláb	
   változása	
  a	
  t+i.	
   periódusban	
  a	
   2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
   tisztességtelen	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  	
  
rTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alap-‐
ján	
  módosított	
  kamatláb	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  rtT=	
  rt),	
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rÁt+i:	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  kamatlábának	
  mértéke	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején,	
  
Ft+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  eredeti	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  törlesztőrészletének	
  díjakat	
  és	
  költségeket	
  
tartalmazó	
  komponense	
  a	
  szerződés	
  devizájában,	
  
FNt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   eredeti	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   törlesztőrészletén	
   belül	
   az	
   abszolút	
   ér-‐
tékben	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek,	
  
FNTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alap-‐
ján	
  módosított,	
  abszolút	
  értékben	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  FtNT=	
  FtN),	
  
FSZt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   eredeti	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   törlesztőrészletén	
   belül	
   a	
   fennálló	
   tőke	
  
százalékában	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek,	
  
j:	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek	
  vetítési	
  alapjának	
  megfelelő	
  periódus,	
  
FSZÁt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  törlesztőrészletén	
  belül	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  s zázalé-‐
kában	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek,	
  
∆TFNt+i:	
  az	
  abszolút	
  értékben	
  meghatározott	
  díj-‐	
  és	
  költségtételek	
  változása	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  évi	
  
XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTFNt+i:	
   az	
   abszolút	
   értékben	
   meghatározott	
   díj-‐	
   és	
   költségtételek	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   2014.	
   évi	
  
XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
ft+i:	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjak	
  és	
  költségek	
  százalékos	
  értéke	
  a	
  t+i.	
  p eriódus	
  elején,	
  
∆Tft+i:	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjak	
  és	
  költségek	
  változása	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  
évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  
∆NTft+i:	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díjak	
   és	
   költségek	
   változása	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   2014.	
  
évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességtelen	
  szerződéses	
  kikötés	
  alapján,	
  	
  
fTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  kikötés	
  alap-‐
ján	
  módosított,	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjak	
  és	
  költségek	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  ftT=	
  
ft),	
  
fÁt+i:	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   esetén	
   a	
   fennálló	
   tőke	
   százalékában	
   meghatározott	
   díjak	
   és	
   költ-‐
ségek	
  százalékos	
  mértéke	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején,	
  
FTt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  törlesztőrészlet	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  4.	
  §-‐a	
  szerint	
  tisztességes	
  szerződéses	
  
kikötés	
  alapján	
  módosított	
  díjakat	
  és	
  költségeket	
  tartalmazó	
  komponensének	
  a	
  mértéke	
  (ha	
  i=1,	
  akkor	
  FtT=	
  
Ft),	
  értéke	
  független	
  a	
  fizetendő	
  díjakban	
  és	
  költségekben	
  érvényesített	
  kedvezmények	
  mértékétől,	
  
FÁt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  esedékes	
  törlesztőrészletének	
  a	
  díjakat	
  és	
  költ-‐
ségeket	
  tartalmazó	
  komponense,	
  ahol	
  az	
  átszámítás	
  során	
  az	
  egyes	
  díj-‐	
  és	
  költségtételeket	
  külön	
  kell	
  ke-‐
zelni,	
  
FSZTt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   törlesztőrészlet	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   4.	
   §-‐a	
   szerint	
   tisztességes	
  
szerződéses	
  kikötés	
  alapján	
  módosított,	
  a	
  fennálló	
  tőke	
  százalékában	
  meghatározott	
  díjakat	
  és	
  költségeket	
  
tartalmazó	
  komponensének	
  a	
  mértéke,	
  
Lt+i:	
   az	
   esedékessé	
   tett	
   követelésrész	
   (tőke,	
   kamat,	
   költség,	
   díj	
   és	
   késedelmi	
   kamat)	
   a	
   t+i	
   periódusban,	
  
csökkentve	
  a	
  törlesztőrészletben	
  érvényesített	
  kedvezmények	
  nagyságával,	
  
LÁt+i:	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  esedékessé	
  tett	
  követelésrészei	
  (tőke,	
  kamat,	
  díj	
  és	
  késedelmi	
  ka-‐
mat)	
  a	
  t+i	
  periódusban,	
  	
  
KÉt+i:	
  késedelmi	
  kamatösszeg	
  mértéke,	
  tényleges	
  adat	
  hiányában	
  pedig	
  becsült	
  mértéke	
  a	
  t+i	
  periódusban,	
  
függ	
  az	
  előző	
  periódus	
  végén	
  fennálló	
  hátralék	
  nagyságától,	
  a	
  késedelmi	
  kamatláb	
  mértékétől,	
  és	
  a	
  kése-‐
delemben	
  töltött	
  napok	
  számától,	
  
rKt+i:	
  a	
  késedelmi	
  kamatláb	
  mértéke	
  t+i	
  periódusban,	
  
rÁKt+i:	
  az	
  átszámított	
  késedelmi	
  kamatláb	
  mértéke	
  t+i	
  periódusban,	
  
 A	
   késedelmi	
   kamatláb	
   mértéke	
   az	
   átszámítás	
   során	
   az	
   átszámított	
   ügyleti	
   kamatláb	
  kiszámításával	
  
azonos	
  alapelvek	
  mentén	
  történik.	
  
 Amennyiben	
  a	
  késedelmi	
  kamatláb	
  eredetileg	
  az	
  ügyleti	
  kamatláb	
  mértékétől	
  függött,	
  úgy	
  az	
  át-‐
számítás	
   során	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   ezzel	
   megegyező	
   módon,	
   az	
   átszámított	
   ügyleti	
   kamatláb	
  
mértékét	
  alapul	
  véve	
  számolja	
  ki	
  a	
  késedelmi	
  kamatláb	
  mértékét.	
  
zt+i:	
  késedelemben	
  töltött	
  napok	
  száma	
  a	
  t+i	
  periódusban,	
  
KÉÁt+i:	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   hátraléka	
   után	
   felszámolt	
   késedelmi	
   kamat	
   összege	
   a	
   t+i	
   perió-‐
dusban,	
  függ	
  az	
  előző	
  periódus	
  végén	
  fennálló	
  átszámított	
  hátralék	
  nagyságától,	
  az	
  átszámított	
  késedelmi	
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kamatláb	
   mértékétől,	
   és	
   a	
   késedelemben	
   töltött	
   napok	
   számától;	
   az	
   átszámított	
   késedelmi	
   kamat	
   maxi-‐
mális	
  mértéke	
  az	
  eredeti	
  lefutás	
  során	
  felszámolt	
  vagy	
  felszámolható	
  késedelmi	
  kamat;	
  az	
  egyes	
  késedel-‐
mes	
  követelésrészek	
  (esedékessé	
  vált,	
  de	
  be	
  nem	
  fizetett	
  tőke-‐,	
  illetve	
  kamat)	
  esetleges	
  eltérő	
  kamatozá-‐
sát	
  kezelni	
  kell	
  az	
  átszámítás	
  során,	
  
Yt+i:	
  a	
  fogyasztó	
  által	
  eredetileg	
  a	
  törlesztés	
  devizanemében	
  teljesített	
  befizetés	
  a	
   t+i	
  periódusban,	
  tartal-‐
mazza	
   a	
   különböző	
   gyűjtőszámlás	
   konstrukciók	
   (árfolyamgát,	
   áthidaló	
   kölcsön	
   stb.)	
   segítségével	
   teljesített	
  
törlesztőrészt	
  is,	
  valamint	
  az	
  előtörlesztések	
  összegét	
  is,	
  
Ht+i:	
  az	
  eredeti	
  fogyasztó	
  kölcsönszerződés	
  lejárt	
  követelésrészei	
  t+i	
  periódusban,	
  a	
  2014.	
  évi	
  XL.	
   törvény	
  	
  
5.	
   §	
   (3)	
   bekezdése	
   szerinti	
   sorrendben	
   csökkentve	
   a	
   fogyasztó	
   által	
   megfizetett	
   összeggel;	
   az	
   eredeti	
   fo-‐
gyasztói	
   kölcsönszerződés	
   lejárt	
   követelésrészeinek	
   modellezése	
   csak	
   abban	
   az	
   esetben	
   szükséges,	
   ha	
   a	
  
pénzügyi	
  intézmény	
  számára	
  nem	
  állnak	
  rendelkezésre	
  az	
  erre	
  vonatkozó	
  adatok;	
  
HÁt+i:	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  lejárt	
  tartozása	
  a	
  t+i	
  periódusban;	
  a	
  hátralék	
  átszámítását	
  
főszabály	
  szerint	
  jogcímenkénti	
  bontásban	
  kell	
  elvégezni,	
  a	
  hátralék	
  összegét	
  a	
  2014.	
  évi	
  XL.	
  törvény	
  5.	
  §	
  
(3)	
   bekezdése	
   szerinti	
   sorrendben	
   csökkentve	
   a	
   fogyasztó	
   által	
   megfizetett	
   összeggel;	
   a	
   hátralék	
   egyes	
  
követelésrészeit	
   az	
   átszámítás	
   során	
   aggregáltan	
   lehet	
   kezelni,	
   amennyiben	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   a	
   fu-‐
tamidő	
  egészén	
  nem	
  alkalmazott	
  eltérő	
  késedelmi	
  kamatlábat	
  az	
  egyes	
  lejárt	
  követelésrészek	
  esetében;	
  
Pt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   szerint	
   esedékessé	
   tett	
   tőke,	
   ami	
   T t+i-‐1,	
   nt+i,	
   és	
   rt+i	
  
függvénye,	
  	
  
 értéke	
  0	
  olyan	
  konstrukciónál,	
  amelynél	
  az	
  adott	
  időpontban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  szerint	
  
nincs	
  tőketörlesztés	
  (pl.	
  türelmi	
  időszak	
  miatt,	
  vagy	
  kombinált	
  konstrukciók	
  esetén),	
  
 amennyiben	
  előtörlesztés	
  történt	
  az	
  adott	
  periódusban,	
  akkor	
  a	
  kapcsolódó	
  díj	
  figyelembevétele	
  
mellett	
  ehhez	
  a	
  tételhez	
  kell	
  hozzáadni,	
  
 értéke	
  független	
  a	
  fizetendő	
  tőkében	
  érvényesített	
  kedvezmények	
  mértékétől.	
  
PÁt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   esedékessé	
   tett	
   tőkéje,	
   ami	
   TÁt+i-‐1,	
   nt+i,	
   és	
   rÁt+i	
  
függvénye,	
  	
  
 értéke	
  0	
  olyan	
  konstrukciónál,	
  amelynél	
  az	
  adott	
  időpontban	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  szerint	
  
nincs	
  tőketörlesztés	
  (pl.	
  türelmi	
  időszak	
  miatt,	
  vagy	
  kombinált	
  konstrukciók	
  esetén),	
  
 amennyiben	
  előtörlesztés	
  történt	
  az	
  adott	
  periódusban,	
  akkor	
  a	
  kapcsolódó	
  díj	
  figyelembevétele	
  
mellett	
  ehhez	
  a	
  tételhez	
  kell	
  hozzáadni,	
  
It+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   eredeti	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   kamattörlesztése,	
   ami	
   Tt+i-‐1	
   	
   és	
   rt+i	
   függvénye,	
   értéke	
  
független	
  a	
  fizetendő	
  kamatban	
  érvényesített	
  kedvezmények	
  mértékétől,	
  
IÁt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  kamattörlesztése,	
  ami	
  TÁt+i-‐1	
  és	
  rÁt+i	
  függvénye,	
  	
  
Tt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   szerződés	
   szerint	
   esedékessé	
   még	
   nem	
   vált	
   tőketartozás	
   a	
   szerződés	
   devizájában	
  
(tartalmazza	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  nyújtott	
  kedvezmények	
  csökkentő	
  hatását	
  is),	
  
TÁt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   esedékessé	
   még	
   nem	
   vált	
   tőketartozása	
   a	
  
szerződés	
  devizájában,	
  
TÁt:	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   folyósítási	
   periódusában	
   fennálló	
   tőketartozása,	
   amit	
  
korrigálni	
   kell	
   a	
   folyósítás	
   során	
   vagy	
   azt	
   megelőzően	
   felmerülő	
   költségekhez	
   és	
   díjakhoz	
   kapcsolódó	
   túlfi-‐
zetésekkel	
  is,	
  
nt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódus	
  elején	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  lejáratáig	
  hátralévő	
  periódusok	
  száma,	
  
Kt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  keletkezett	
  túlfizetés	
  értéke,	
  
At+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   fogyasztónak	
   nyújtott,	
   az	
   esedékes	
   törlesztőteherben	
   a	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződés	
  szerinti	
  feltételek	
  alapján	
  követelhető	
  összeghez	
  képest	
  érvényesített	
  kedvezmények	
  a	
  
fogyasztói	
  kölcsön	
  devizanemében	
  kifejezett	
  értéke,	
  	
  
Vt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  fogyasztónak	
  nyújtott,	
  az	
  esedékessé	
  még	
  nem	
  vált	
  tőketartozásban	
  érvényesí-‐
tett	
  kedvezmények	
  (tőkejellegű	
  elengedés)	
  értéke,	
  	
  
Wt+i:	
   a	
   t+i.	
   periódusban	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   által	
   nyújtott,	
   a	
   fogyasztó	
   lejárt	
   tartozását	
   mérséklő	
   ked-‐
vezmény,	
  	
  
Gt+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  évi	
  XL	
  törvény	
  4	
  §	
  (4)	
  bekezdése	
  alapján	
  kedvezményként	
  figyelembe	
  ve-‐
hető	
  költség-‐,	
  díjcsökkentés	
  mértéke,	
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St+i:	
  a	
  t+i.	
  periódusban	
  a	
  2014.	
  évi	
  XL	
  törvény	
  4	
  §	
  (4)	
  bekezdése	
  alapján	
  kedvezményként	
  figyelembe	
  ve-‐
hető	
  kamat	
  csökkentések	
  mértéke.	
  
	
  
4.	
  Amennyiben	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  még	
  nem	
  szűnt	
  meg,	
  az	
  árfolyamrésből	
  és	
  a	
  tisztességtelen	
  
egyoldalú	
   szerződésmódosításból	
   eredő	
   túlfizetés	
   együttes	
   összegét	
   az	
   elszámolási	
   fordulónapon	
   a	
   fo-‐
gyasztói	
   kölcsönszerződés	
   szerint	
   fennálló	
   tőketartozás	
   és	
   az	
   1-‐3.	
   pont	
   alapján	
   átszámított	
   fogyasztói	
  
kölcsön	
   fennálló	
   tőketartozásának	
   különbsége	
   adja.	
   A	
   fogyasztói	
   követelés	
   –	
   amennyiben	
   az	
   elszámolási	
  
fordulónapon	
   nem	
   vált	
   ismét	
   teljesítővé	
   –	
   kiegészül	
   az	
   eredeti	
   hátralék	
   és	
   az	
   átszámított	
   hátralék	
  
különbségével.	
  A	
  túlfizetések	
  összegét	
  tovább	
  növeli	
  az	
  elszámolási	
  fordulónapon	
  fennálló	
  elhatárolt	
  ka-‐
mat-‐,	
  költség-‐	
  és	
  díjtételeken	
  keletkezett	
  túlfizetés.	
  A	
  lenti	
  képlet	
  szerint	
  kiszámított	
  fogyasztói	
  túlfizetést	
  
elsősorban	
   a	
   hátralék	
   terhére,	
   majd	
   –	
   az	
   árfolyamgáttal	
   érintett	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   esetén	
   –	
   a	
  
gyűjtőszámla,	
  végül	
  pedig	
  azon	
  devizakölcsön	
  terhére	
  kell	
  elszámolni,	
  amelyhez	
  a	
  gyűjtőszámlahitel	
  kap-‐
csolódik.	
  
Á
Á
Á
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇
+ 𝐻𝐻𝐻𝐻 − 𝐻𝐻𝐻𝐻
+ 𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝐸𝐸
,	
  ahol	
  
Ct+k:	
   az	
   árfolyamrésből	
   és	
   a	
   tisztességtelen	
   egyoldalú	
   szerződésmódosításokból	
   eredő	
   túlfizetés	
   együttes	
  
összege,	
  
Et+k:	
  az	
  elhatárolt	
  kamatok,	
  költségek	
  és	
  díjak	
  értéke	
  az	
  elszámolási	
  fordulónapon,	
  
EÁt+k:	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  esetében	
  az	
  elhatárolt	
  kamatok,	
  költségek	
  és	
  díjak	
  értéke	
  az	
  elszá-‐
molási	
  fordulónapon.	
  
	
  
5.	
  Amennyiben	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  a	
  2014.	
  évi	
  XL.	
  törvény	
  5.	
  §	
  (4)	
  bekezdése	
  szerint	
  már	
  meg-‐
szűnt,	
  vagyis	
  
	
  
ha	
  𝑇𝑇𝑇𝑇   é𝑠𝑠𝑠𝑠  𝐻𝐻𝐻𝐻 = 0,	
  
	
  
akkor	
  a	
  kölcsöntartozás	
  nullára	
  csökkenését	
  követően	
  a	
  tartozatlan	
  fizetés	
  (a	
  fogyasztónak	
  visszatérítendő	
  
összeg)	
   kiszámítási	
   alapját	
   a	
   jogalap	
   nélküli	
   gazdagodás	
   elve	
   határozza	
   meg.	
   A	
   fogyasztói	
   követelésre	
   a	
  
pénzügyi	
  intézmény	
  az	
  érintett	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  jegybanki	
  alapkamattal,	
  devizában	
  meg-‐
határozott	
  követelés	
  esetén	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  devizanemének	
  megfelelő,	
  az	
  érintett	
  naptári	
  
félév	
   első	
   napján	
   érvényes	
   3	
   hónapos	
   pénzpiaci	
   kamattal	
   (CHF	
   LIBOR,	
   EURIBOR,	
   stb.)	
  megegyező	
   mértékű	
  
késedelmi	
  kamatot	
  köteles	
  fizetni.	
  
	
  
Képlettel:	
  

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇 Á  + 𝐻𝐻𝐻𝐻 − 𝐻𝐻𝐻𝐻 Á  ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
+






𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑇𝑇 Á  + 𝐻𝐻𝐻𝐻 − 𝐻𝐻𝐻𝐻 Á  ∗ 𝑒𝑒𝑒𝑒
∗

𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚
	
  
365

	
  
ahol	
  l	
  az	
  a	
  periódus,	
  ahol	
  az	
  eredeti	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  fennálló	
  tartozása	
  nullára	
  csökkent,	
  
mi:	
  az	
  i.	
  havi,	
  vagy	
  tört	
  havi	
  periódus	
  hossza	
  napokban	
  kifejezve,	
  
ri:	
   az	
   i.	
   periódusban	
   az	
   adott	
   naptári	
   félév	
   első	
   napján	
   érvényes	
   jegybanki	
   alapkamat,	
   illetve	
   devizában	
  
meghatározott	
   követelés	
   esetén	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   devizanemének	
   megfelelő	
   3	
   hónapos	
  
pénzpiaci	
  kamatláb	
  (CHF	
  LIBOR,	
  EURIBOR	
  stb.)	
  adott	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  mértéke.	
  
	
  
6.	
  Az	
  elszámolási	
  fordulónapig	
  átszámított	
  fogyasztói	
  követelést	
  az	
  elszámolási	
  fordulónaptól	
  a	
  fogyasztói	
  
követelés	
  pénzügyi	
  teljesítéséig	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  elszámolási	
  fordulónapon	
  érvényes	
  ka-‐
matlába	
   alapján	
   számított	
   összeggel	
   kell	
   megnövelni.	
   Amennyiben	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   az	
  
elszámolási	
   fordulónapon	
   a	
   2014.	
   évi	
   XL.	
   törvény	
   5.	
   §	
   (4)	
   bekezdése	
   szerint	
   már	
   megszűnt,	
   akkor	
   a	
   fo-‐
gyasztói	
  követelést	
  az	
  érintett	
  naptári	
  félév	
  első	
  napján	
  érvényes	
  jegybanki	
  alapkamattal,	
  illetve	
  devizában	
  
meghatározott	
   követelés	
   esetén	
   a	
   fogyasztói	
   követelés	
   devizanemének	
   megfelelő	
   3	
   hónapos	
   pénzpiaci	
  
kamattal	
  (CHF	
  LIBOR,	
  EURIBOR	
  stb.)	
  kell	
  megnövelni.	
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II.	
  A	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  a	
  fogyasztónak	
  nyújtott	
  kedvezményekre	
  vonatkozó	
  speciális	
  elszámolá-‐
si	
  szabályok	
  
1.
Az	
   esedékessé	
   még	
   nem	
   vált	
   tőkében	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   által	
   érvényesített	
   kedvezmény	
   	
  
(a	
  képletben	
  V	
  betűvel	
  jelölt	
  tőkeelengedés)	
  elszámolását	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  úgy	
  végzi	
  el,	
  hogy	
  az	
  át-‐
számított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  még	
  nem	
  esedékes	
  tőkéjéből	
  nem	
  vonja	
  le	
  a	
  vonatkozó	
  elengedést.	
  
2.
A	
   lejárt	
   követelésekben	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   által	
   érvényesített	
   kedvezmény	
   (a	
   képletben	
   W	
  
betűvel	
  jelölt,	
  a	
  késedelmes	
  tőkét,	
  kamatot,	
  költséget,	
  díjat	
  és	
  késedelmi	
  kamat	
  érintő	
  elengedés)	
  elszá-‐
molását	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  úgy	
  végzi	
  el,	
  hogy	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  esetén	
  fennálló	
  lejárt	
  
követelésekből	
  nem	
  vonja	
  le	
  a	
  vonatkozó	
  elengedést.	
  	
  
3.
A	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   szerint	
   követelhető	
   esedékes	
   törlesztőrészletben	
   a	
   pénzügyi	
   in-‐
tézmény	
   által	
   érvényesített	
   (a	
   képletben	
   A	
   betűvel	
   jelölt)	
   kedvezmény	
   elszámolását	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
  
úgy	
   végzi	
   el,	
   hogy	
   a	
   vonatkozó	
   kedvezményeket	
   előbb	
   a	
   fogyasztó	
   által	
   megfizetettnek	
   tekinti,	
   majd	
   a	
  
felmerülés	
  időpontjában	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  tőketartozásához	
  adja	
  hozzá.	
  	
  
4.
A	
   2014.	
   évi	
   XL.	
   törvény	
   4.	
   §	
   (4)	
   bekezdése	
   alapján	
   kedvezményként	
   figyelembe	
   vehető	
   kamat-‐,	
  
költség-‐	
   és	
   díjcsökkentés	
   elszámolását	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   úgy	
   végzi	
   el,	
   hogy	
   az	
   átszámított	
   kölcsön	
  
tőketartozására	
  vetített	
  kamat-‐,	
   költség-‐	
   és	
   díjkülönbözet	
  (a	
   képletben	
  G,	
  illetve	
  S	
  betűvel	
   jelölt)	
   mértékét	
  
a	
  felmerülés	
  időpontjában	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  fennálló	
  tőketartozásához	
  adja	
  hozzá.	
  	
  
5.
Kedvezményként	
   vehető	
   figyelembe,	
   ha	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   a	
   devizában	
   nyilvántartott	
   fo-‐
gyasztói	
   kölcsön	
   törlesztése	
   során	
  az	
   általa	
   használt	
   árfolyam	
   jegyzési	
   értéknapján	
   érvényes,	
   az MNВ	
   által	
  
közzétett	
  hivatalos	
  devizaárfolyamnál,	
  illetve	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  3.	
  §	
  (3)	
  bekezdése	
  szerinti	
  eset-‐
ben	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  alkalmazott	
  középárfolyamnál	
  a	
  fogyasztó	
  számára	
  kedvezőbb	
  árfolyamot	
  
alkalmazott	
  a	
  törlesztés	
  forintra	
  történő	
  konvertálásakor.	
  A	
  pénzügyi	
  intézmény	
  az	
  árfolyamban	
  érvénye-‐
sített	
  kedvezmény	
  elszámolását	
  úgy	
  végzi	
  el,	
  hogy	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  törlesztését	
  az	
  általa	
  
használt	
  kedvezményes	
  árfolyam	
  jegyzési	
  értéknapján	
  érvényes,	
  az MNВ	
  által	
  közzétett	
  hivatalos	
  deviza-‐
árfolyammal,	
  illetve	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  3.	
   §	
  (3)	
  bekezdése	
  szerinti	
  esetben	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  
által	
  alkalmazott	
  középárfolyammal	
  váltja	
  át.	
  A	
  pénzügyi	
  intézmény	
  az	
  árfolyamban	
  érvényesített	
  kedvez-‐
ményt	
   (a	
   képletben	
   A	
   betűvel	
   jelölt)	
   előbb	
   a	
   fogyasztó	
   által	
   megfizetettnek	
   tekinti,	
   majd	
   a	
   felmerülés	
  
időpontjában	
  az	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  tőketartozásához	
  adja	
  hozzá.	
  
6.
Amennyiben	
   a	
   szerződéskötés	
   érdekében	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   valamely,	
   a	
   fogyasztó	
   által	
   teljesí-‐
tett	
  tőke,	
  kamat,	
  díj-‐	
  vagy	
  költségtételt	
  visszatérített	
  a	
  fogyasztó	
  számára	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  futamideje	
  
alatt,	
  akkor	
  az	
  ezen	
  tételre	
  vonatkozó	
  árfolyamrést	
  nem	
  kell	
  elszámolni	
  a	
  szimuláció	
  során.	
  
	
  
III.	
  A	
  késedelmes	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződések	
  esetére	
  vonatkozó	
  speciális	
  elszámolási	
  szabályok	
  
	
  
1.	
  Amennyiben	
  a	
  fogyasztó	
  a	
  követelés	
  lejáratát	
  követően,	
  de	
  még	
  az	
  elszámolási	
  fordulónap	
  előtt	
  ren-‐
dezte	
  hátralékos	
  kötelezettségét,	
  úgy	
  az	
  eredeti	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  alapján	
  kiegyenlítésre	
  került	
  
hátralék	
   és	
   az	
   ugyanazon	
   törlesztési	
   periódus	
   átszámított	
   hátraléka	
   közötti	
   különbözet	
   túlfizetésként	
   ér-‐
telmezhető	
  és	
  az	
  e	
  mellékletben	
  foglalt	
  módszertan	
  alapján	
  átszámított	
  fogyasztói	
  kölcsön	
  tőkéjéből	
  kerül	
  
levonásra.	
  
2.	
   Az	
   e	
   mellékletben	
   található	
   módszertan	
   alapján	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsön	
   hipotetikus	
   lefuttatása	
  
során	
  a	
  hátralék	
  átszámítását	
  jogcímenkénti	
  bontásban	
  kell	
  elvégezni,	
  a	
  hátralék	
  összegét	
  a	
  2014.	
  évi	
  XL.	
  
törvény	
  5.	
  §	
  (3)	
  bekezdése	
  szerinti	
  sorrendben	
  csökkentve	
  a	
  fogyasztó	
  által	
  teljesített	
  összeggel.	
  A	
  hátralék	
  
tőke-‐,	
   kamat-‐,	
   költség-‐	
   és	
   díjtételeit	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   az	
   átszámítás	
   során	
   együttesen	
   kezelheti,	
  
amennyiben	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   nem	
   alkalmazott	
   eltérő	
   késedelmi	
   kamatlábat	
   az	
   egyes	
   lejárt	
   tétel-‐
fajták	
  esetében.	
  
3.	
  A	
  devizában	
  nyilvántartott	
  hátralék	
  kiegyenlítése	
  során	
  felmerülő	
  túlfizetés	
  elszámolása	
  esetén	
  figye-‐
lembe	
  kell	
  venni	
  a	
  kiegyenlített	
  követelésrészekre	
  vonatkozó	
  árfolyamrés	
  alkalmazása	
  miatti	
  túlfizetést	
  is.	
  
4.	
  A	
  forintban	
  nyilvántartott	
  hátralék	
  esetében	
  az	
  árfolyamrés	
  elszámolása	
  a	
  nem	
  teljesítés	
  időszakában,	
  
a	
   konverzió	
   értéknapjának	
   megfelelő	
   árfolyamok	
   figyelembevételével	
   történik.	
   Ez	
   esetben	
   az	
   elszámolás	
  
során	
  a	
  forintra	
  történő	
  átváltás	
  az	
  esedékesség	
  időpontjában	
  történik,	
  függetlenül	
  attól,	
  hogy	
  a	
  fogyasztó	
  
ténylegesen	
   teljesített	
   vagy	
   sem.	
   Ekkor	
   az	
   átszámított	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződésből	
   eredő	
   követelés	
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hátralékos	
  elemeinek	
  nyilvántartása	
  is	
  forintban	
  történik,	
  az	
  esedékesség	
  napján	
  érvényes,	
  az	
  MNВ	
  által	
  
közzétett	
  hivatalos	
  devizaárfolyam,	
  illetve	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  3.	
  §	
  (3)	
  bekezdése	
  szerinti	
  esetben	
  a	
  
pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  alkalmazott	
  középárfolyam	
  alkalmazásával.	
  	
  
5.	
  A	
  forintban	
  nyilvántartott	
  hátralék	
  esetében,	
  amennyiben	
  a	
  fogyasztó	
  eredeti	
  befizetései	
  meghaladják	
  
az	
   átszámított	
   hátralékot,	
   akkor	
   a	
   túlfizetést	
   a	
   következő	
   esedékesség	
   időpontjában	
   érvényes,	
   az	
   MNВ	
  
által	
  közzétett	
  hivatalos	
  devizaárfolyamon,	
  illetve	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  3.	
  §	
  (3)	
  bekezdése	
  szerinti	
  
esetben	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  alkalmazott	
  középárfolyamon	
  kell	
  a	
  hitelnyújtás	
  devizanemére	
  átvál-‐
tani,	
   és	
   azzal	
   csökkenteni	
   a	
   következő	
   esedékesség	
   időpontjában	
   az	
   átszámított,	
   nem	
   késedelmes	
   köve-‐
telésrészeket.	
  
6.	
   Amennyiben	
   a	
   hátralék	
   egy	
   része	
   vagy	
   egésze	
   forintban	
   van	
   nyilvántartva,	
   úgy	
   a	
   fogyasztói	
   követelés-‐
sel	
   szemben	
   való	
   elszámolhatóság	
   érdekében	
   a	
   forintban	
   nyilvántartott	
   hátralékot	
   az	
   elszámolási	
   forduló-‐
napon	
  érvényes,	
  az	
  MNB	
  által	
  közzétett	
  hivatalos	
  devizaárfolyamon	
  kell	
  visszaváltani	
  devizára.	
  
	
  
IV.	
   Az	
   árfolyamgáttal	
   érintett	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződésekre	
   vonatkozó	
   speciális	
   elszámolási	
   	
  
szabályok	
  
	
  	
  	
  	
  
1.	
  Amennyiben	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződéshez	
  gyűjtőszámlahitel	
  kapcsolódik,	
  azt	
  az	
  elszámolás	
  során	
  
nem	
   kell	
   újraszámítani,	
   és	
   egy	
   külső,	
   a	
   fogyasztó	
   által	
   az	
   eredeti	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   tör-‐
lesztéséhez	
  felhasznált	
  finanszírozási	
  forrásnak	
  kell	
  tekinteni.	
  
2.	
   A	
   forintban	
   denominált	
   gyűjtőszámla-‐egyenleget	
   a	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   devizanemére	
   kell	
  
átváltani	
  egy	
  bekerülési	
  összegekkel	
  súlyozott	
  átlagos	
  effektív	
  árfolyam	
  használatával.	
  Az	
  effektív	
  árfolyam	
  
számítását	
  a	
  gyűjtőszámlára	
  az	
  elszámolási	
  fordulónapig,	
  vagy	
  amennyiben	
  a	
  rögzített	
  árfolyam	
  alkalma-‐
zási	
   időszak	
   ezt	
   megelőzően	
   lejár,	
   akkor	
   annak	
   lejáratáig	
   bekerülő	
   összegek	
   felmerülésekor	
   érvényes,	
   az	
  
MNВ	
  által	
  közzétett	
  hivatalos	
  devizaárfolyam,	
  illetve	
  a	
  2014.	
  évi	
  XXXVIII.	
  törvény	
  3.	
  §	
  (3)	
  bekezdése	
  szerin-‐
ti	
  esetben	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  alkalmazott	
  középárfolyam	
  használatával	
  kell	
  elvégezni.	
  
3.	
  Amennyiben	
  a	
  fogyasztói	
  követelés	
  nem	
  haladja	
  meg	
  a	
  lejárt	
  tartozások	
  elszámolását	
  követően	
  az	
  1.	
  
és	
  2.	
  pontban	
  foglaltak	
  szerint	
  kiszámított,	
  devizában	
  kifejezett	
  gyűjtőszámla	
  egyenleget,	
  úgy	
  az	
  egyenleg	
  
és	
  a	
  fogyasztói	
  követelés	
  különbségeként	
  adódó	
  összeg	
  forintra	
  történő	
  visszaváltása	
  szintén	
  a	
  2.	
  pontban	
  
meghatározott	
  effektív	
  árfolyam	
  alkalmazásával	
  történik.	
  
4.	
   Az	
   elszámolás	
   során	
   az	
   árfolyamgátban	
   résztvevő	
   ügyletek	
   esetén	
   a	
   gyűjtőszámlát	
   az	
   alábbi	
   módon	
  
kiszámított	
  effektív	
  árfolyammal	
  kell	
  a	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  devizanemére	
  átváltani.	
  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

𝑒𝑒𝑒𝑒 =
  	
  
𝐵𝐵𝐵𝐵

 
𝑒𝑒𝑒𝑒
ahol	
  
Bt+i:	
   a	
   t+i	
   periódusban	
   a	
   gyűjtőszámlához	
   kapcsolódó	
   főtartozásról	
   a	
   gyűjtőszámlára	
   bekerülő	
   köve-‐
telésrészek	
  értéke	
  forintban	
  kifejezve,	
  
GYHUFt+k:	
  az	
  árfolyamgát	
  gyűjtőszámla	
  forintban	
  kifejezett	
  egyenlege	
  a	
  t+k	
  periódusban,	
  
eefft+k:	
   az	
   árfolyamgát	
   gyűjtőszámla	
   devizára	
   történő	
   átváltásához	
   használt	
   effektív	
   árfolyam	
   t+k	
   perió-‐
dusban.	
  
	
  
V.	
   Az	
   áthidaló	
   kölcsönnel	
   érintett	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződések	
   esetére	
   vonatkozó	
   speciális	
   elszá-‐
molási	
  szabályok	
  
	
  
A	
  lakáscélú	
  kölcsönökre	
  vonatkozó	
  állami	
  készfizető	
  kezességről	
  szóló	
  2009.	
  évi	
  IV.	
  törvény	
  alapján	
  áthida-‐
ló	
   kölcsönnel	
   érintett	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződések	
   esetében	
   a	
   devizában	
   meghatározott	
   fogyasztói	
  
követelésnek	
  azt	
  a	
  részét,	
  amely	
  az	
  áthidaló	
  kölcsön	
  terhére	
  számolandó	
  el,	
  az	
  adott	
  devizára	
  vonatkozó,	
  
az	
   elszámolás	
   fordulónapján	
   érvényes,	
   az	
   MNВ	
   által	
   közzétett	
   hivatalos	
   devizaárfolyamon	
   kell	
   forintra	
  
átszámítani.	
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VI.	
  A	
  fogyasztói	
  kölcsönszerződés	
  végtörlesztésének	
  esetére	
  vonatkozó	
   speciális	
  elszámolási	
  szabályok	
  
	
  
A	
  hitelintézetekről	
  és	
  a	
  pénzügyi	
  vállalkozásokról	
  szóló	
  1996.	
  évi	
  CXII.	
  törvény	
  200/B.	
  § -‐a	
  alapján	
  végrehaj-‐
tott	
   kedvezményes	
   végtörlesztéssel	
   megszűnt	
   fogyasztói	
   kölcsönszerződés	
   esetében	
   a	
   fogyasztó	
   által	
   vég-‐
törlesztésként	
   befizetett	
   összeget	
   korrigálni	
   kell	
   (kedvezményként	
   kell	
   figyelembe	
   venni)	
   az	
   ott	
   rögzített	
  
kedvezményes	
   árfolyam	
   és	
   a	
   befizetés	
   értéknapján	
   érvényes,	
   az	
   MNВ	
   által	
   közzétett	
   hivatalos	
   devizaár-‐
folyam,	
   vagy	
   a	
   2014.	
   évi	
   XXXVIII.	
   törvény	
   3.	
   §	
   (3)	
   bekezdése	
   szerinti	
   esetben	
   a	
   pénzügyi	
   intézmény	
   által	
  
alkalmazott	
  középárfolyam	
  különbségével.	
  
	
  
VII.	
   A	
   Nemzeti	
   Eszközkezelőnek	
   vételre	
   felajánlott	
   lakóingatlanokkal	
   érintett	
   fogyasztói	
  
kölcsönszerződésre	
  vonatkozó	
  speciális	
  elszámolási	
  szabályok	
  
	
  
A	
   pénzügyi	
   intézmény	
   az	
   elszámolás	
   során	
   a	
   fogyasztói	
   követelésből	
   kedvezményként	
   levonhatja	
   a	
   fo-‐
gyasztói	
   kölcsönszerződésből	
   eredő	
   követelésnek	
   –	
   a	
   hitelszerződésből	
   eredő	
   kötelezettségeinek	
   eleget	
  
tenni	
  nem	
  tudó	
  természetes	
  személyek	
  lakhatásának	
  biztosításáról	
  szóló	
  2011.	
   évi	
  CLXX.	
  törvény	
  14.	
  §-‐a	
  
alapján	
  a	
  pénzügyi	
  intézmény	
  által	
  elfogadott	
  vételár-‐felosztási	
  terv	
  elfogadásakor	
   –	
  fennálló	
  hátraléka	
  és	
  
a	
   Nemzeti	
   Eszközkezelő	
   által	
   a	
   hitelszerződésből	
   eredő	
   kötelezettségeinek	
   eleget	
   tenni	
   nem	
   tudó	
  
természetes	
   személyek	
   lakhatásának	
   biztosításáról	
   szóló	
   2011.	
   évi	
   CLXX.	
   törvény	
   9.	
   §-‐a	
   alapján	
   fizetett	
  
vételár	
  közötti	
  különbözetet.	
  
	
  

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 55/2014. (XII. 10.) MNB rendelete
а pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel
szükséges elszámolás során alkalmazott becslési eljárásról és az elszámolás pénzügyi teljesítésének
időpontjáról
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről
szóló 2014. évi XL. törvény 46. § e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi
CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) Е rendeletet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – azon fogyasztói kölcsönszerződésre kell alkalmazni,
amelyre vonatkozóan a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: 2014. évi
XL. törvény) szerinti elszámoláshoz (a továbbiakban: elszámolás) szükséges információk nem állnak teljes körűen
a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény rendelkezésére.
(2) A 10. §-t valamennyi fogyasztói kölcsönszerződésre alkalmazni kell.

2. §		
E rendeletet nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépésének napját megelőzően
a fogyasztói kölcsönszerződés tárgyában a bíróság jogerős ítéletet hozott és abban a bíróság a szerződés egészének
érvénytelenségét állapította meg, és azt nem nyilvánította érvényessé, vagy a határozathozatalig terjedő időre
hatályossá.
3. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
fizetéskönnyítő program: a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses
kikötéseire tekintettel szükséges elszámolás módszertanának általános szabályairól szóló 42/2014. (XI. 7.)
MNB rendelet [a továbbiakban: 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet] 3. §-a szerinti fogalom;
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2.
3.
4.

5.
6.

fogyasztó: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(a továbbiakban: Hpt.) 6. § (1) bekezdése szerinti fogalom;
fogyasztói kölcsönszerződés: a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet 3. §-a szerinti fogalom;
fogyasztói kölcsönszerződéshez kapcsolódó irat: a fogyasztó, illetve a pénzügyi intézmény rendelkezésére
álló olyan dokumentum, amely nem képezi a fogyasztói kölcsönszerződés részét, de tartalmaz a fogyasztói
kölcsönszerződés elszámolásához szükséges, az 5., 7. és 8. § szerinti adatot;
kedvezmény: a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet 3. §-a szerinti fogalom;
pénzügyi intézmény: a 42/2014. (XI. 7.) MNB rendelet 3. §-a szerinti fogalom.

4. §		
A végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény az elszámolásra a 42/2014. (XI. 7.) MNB
rendelet, valamint a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseinek érvénytelen szerződéses kikötéseire
tekintettel szükséges elszámolás módszertanának különös szabályairól szóló 54/2014. (XII. 10.) MNB rendelet
szabályait az e rendeletben foglalt becslési eljárás figyelembe vételével alkalmazza.
5. §		
A becslés abban az esetben végezhető el, ha legalább az alábbi adatok mindegyike rendelkezésre áll
a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény saját analitikai rendszere vagy a fogyasztói
kölcsönszerződés, vagy ahhoz kapcsolódó irat alapján:
a)
a fogyasztói kölcsönszerződésből eredő eredeti követelés összege,
b)
a folyósítás időpontja,
c)
a fogyasztói kölcsönszerződés kezdeti futamideje,
d)
a fogyasztói kölcsönszerződés szerződéskötéskor érvényes kamatlába és
e)
az elszámolási fordulónapon fennálló követelés.
6. §		
Amennyiben a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény számára az elszámoláshoz
szükséges valamely adat nem áll rendelkezésre, a hiányzó adat pótlása
a)
a fogyasztó eredeti fogyasztói kölcsönszerződése vagy a fogyasztói kölcsönszerződéshez kapcsolódó irat
alapján,
b)
amennyiben az a) pont alkalmazásával a hiányzó adat teljes mértékben nem pótolható, a 7. és 8. §-ban
meghatározott becslési módszerrel
végezhető el.
7. §

(1) Amennyiben az alábbi adatok valamelyike nem áll teljes körűen a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt
álló pénzügyi intézmény rendelkezésére, úgy azt a (2) és (3) bekezdésben foglalt becslési eljárással határozza meg,
és a kapott eredményt veszi figyelembe az elszámolás során:
a)
a folyósításkor és a mindenkori törlesztéskor alkalmazott árfolyam,
b)
a mindenkori törlesztéskor alkalmazott kamatláb.
(2) A fogyasztói kölcsönszerződés tekintetében a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény
által alkalmazott, a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi
határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2014. évi
XXXVIII. törvény) 4. §-a szerint tisztességtelen kamatemelés mértékének kiszámításához a végelszámolás vagy
felszámolás alatt álló pénzügyi intézmény a háztartási hiteleknek a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)
által a honlapján a becslési eljárás biztosítása érdekében közzétett kamatok változását veszi alapul.
(3) A fogyasztói kölcsönszerződés tekintetében a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény
által alkalmazott, a 2014. évi XXXVIII. törvény 3. §-a szerint tisztességtelen árfolyamrés mértékének kiszámításához
a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény az MNB által a honlapján a becslési eljárás
biztosítása érdekében közzétett, a fogyasztói kölcsönszerződés devizanemére vonatkozó árfolyamrést veszi alapul.

8. §		
A végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény az elszámolás során kedvezményt
– ideértve a fizetéskönnyítő programot is –, a mindenkori elszámolási időszak késedelmes összegét, a költségeket
és díjakat, illetve ezek változását csak azokra a törlesztési periódusokra tekintettel érvényesítheti, amelyekre
vonatkozóan az ezen összegek kiszámításához szükséges adatok a rendelkezésére állnak. Abban az esetben, ha ezen
adatok valamelyike, illetve az elszámolási fordulónapon fennálló, késedelemmel érintett követelésrész összegére
vonatkozó adat nem áll a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló pénzügyi intézmény rendelkezésére, úgy
ezen tételeket az elszámolás során nulla értékkel veszi figyelembe.
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9. §		
Azokra a törlesztési periódusokra vonatkozóan, amelyek tekintetében a fogyasztó a 7. és 8. §-ban foglalt értékek
kiszámításához szükséges adatokat a fogyasztói kölcsönszerződéshez kapcsolódó iratokkal alá tudja támasztani,
az így alátámasztott adatokat kell az elszámolás során alkalmazni.
10. §

(1) A fogyasztói követelés pénzügyi teljesítésének határideje – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az elszámolás
megküldése napjától számított 15. munkanap.
(2) Amennyiben a fogyasztót a 2014. évi XL. törvény 17. § (1) bekezdése alapján bejelentési kötelezettség terheli,
a pénzügyi teljesítés határideje az elszámolás megküldését követően megtett, a teljesítés módjára vonatkozó
fogyasztói bejelentéstől számított 15. munkanap.
(3) A 2014. évi XL. törvény 17. § (2) bekezdése szerinti esetben és amennyiben a tartozás a 2014. évi XL. törvény
hatálybelépését követően, de az elszámolás megküldése napjától számított 30. munkanap előtt, vagy az elszámolás
következtében szűnik meg, a pénzügyi teljesítés határideje az elszámolás megküldése napjától számított
30. munkanap.

11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti
kezelésű előirányzatokra,
b)
a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti
költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium és
annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési
maradványára, és
c)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti
kezelésű előirányzatokra
[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
külföldi szervezet: nem magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet;
b)
határon túli szervezet: Magyarországgal szomszédos országban székhellyel rendelkező, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezet.

II. FEJEZET
FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
3. Közös szabályok
3. §

(1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az előirányzatok felhasználása során költségvetési támogatás egyedi
döntés alapján vagy pályázati úton, támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján nyújtható.
(2) Az egyes előirányzatok különös felhasználási szabályait a IV. Fejezet tartalmazza. A IV. Fejezetben meghatározott
különös felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító
számmal (a továbbiakban: Áht azonosító) azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi
besorolásától vagy címrendi módosításától függetlenül.
(3) Költségvetési támogatás a támogatási kérelem benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is
nyújtható.
(4) Visszatérítési kötelezettség előírása mellett vállalható kötelezettség – az előirányzatok céljának megfelelően –
az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatással vagy egyéb nemzetközi szerződés alapján megvalósuló
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pályázatos vagy kiemelt projekteknek az európai uniós forrás lehívásáig felmerülő kiadásai megelőlegezése céljából.
A visszafizetési kötelezettséget az európai uniós vagy egyéb nemzetközi szerződés alapján biztosított forrás
beérkezésének üteme szerint kell teljesíteni. A kedvezményezett az igénybe vett költségvetési támogatást akkor is
köteles visszatéríteni, ha azt az európai uniós forrásból vagy az egyéb nemzetközi szerződés alapján részére nem
folyósítják.
4. §		
Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a pénzügyi tranzakciós illeték, a postaköltség, a fordítási, tolmácsolási,
szakértői költség fedezetét vagy az előirányzat terhére vagy a Fejezeti általános tartalék terhére kell biztosítani.
5. §

(1) Az idegen nyelven kiállított nyilatkozathoz, dokumentumhoz magyar nyelvű felelős fordítást is csatolni kell, amely
tartalmazza a kérelmező, illetve kedvezményezett képviseletére jogosult személy nyilatkozatát, hogy az mindenben
megfelel az eredeti szövegnek.
(2) A miniszterhez bármilyen beadványt, kérelmet írásban, cégszerűen aláírtan kell benyújtani.

4. A támogatási igény és annak elbírálása
6. §

(1) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a)
az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának
módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően;
b)
a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy
hiányáról;
c)
a 3. melléklet – a határon túli költségvetési támogatás esetén a 4. melléklet – szerinti „Nyilatkozat támogatási
döntéshez” című dokumentumot;
d)
az 5. melléklet szerinti közzétételi kérelmet a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettségről;
e)
a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot a kérelmező által folytatott tevékenységekről, illetve a kérelmező által
igénybe vett de minimis támogatásokról;
f)
a 7. melléklet szerinti nyilatkozatot az azonos tárgyban benyújtott támogatási kérelmekről;
g)
a 8. melléklet szerinti nyilatkozatot a pénzforgalmi számláiról, valamint a 9. melléklet szerinti nyilatkozatot
a támogatás folyósítása vonatkozásában;
h)
a 10. melléklet szerinti nyilatkozatot a támogatási előleg egyösszegű kifizetésének igényléséről;
i)
a támogatni kért szakmai program leírását;
j)
a támogatni kért program, feladat teljes költségvetését, költségtervét, amely tartalmazza a közterheket,
valamint a megvalósításhoz igényelt költségvetési támogatás, saját forrás és egyéb forrásból származó
bevétel összegét;
k)
a 11. melléklet szerinti átláthatósági nyilatkozatot;
l)
a kérelmező hatályos adatait tartalmazó létesítő okiratának egyszerű másolatát, amelynek hitelességét
a kérelmező képviselője az általa ellátott záradékolással igazolja;
m)
a kérelmező nyilvántartásba vételéről szóló igazolás egyszerű másolatát, amelynek hitelességét a kérelmező
képviselője az általa ellátott záradékolással igazolja;
n)
a kérelmező képviselője aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának, külföldi szervezet esetén ennek
megfelelő okiratának egyszerű másolatát, amelynek hitelességét a kérelmező képviselője az általa ellátott
záradékolással igazolja;
o)
beruházási és felújítási támogatás esetén az érintett ingatlanra vonatkozó elektronikus dokumentumként
szolgáltatott tulajdoni lap másolatát, valamint abban az esetben, ha az érintett ingatlan nem a kérelmező
tulajdonában áll, a használat jogcímét igazoló okirat egyszerű másolatát, amelynek hitelességét a kérelmező
képviselője az általa ellátott záradékolással igazolja, továbbá a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy
a beruházáshoz vagy felújításhoz hozzájárul;
p)
kérelmező nyilatkozatát a támogatni kért programnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerinti, belső piaccal való
összeegyeztethetősége megállapításához;
q)
– ha a kérelmező olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a miniszter tulajdonosi jogokat nem,
csak szakmai felügyeletet gyakorol – a tulajdonosi joggyakorló üzleti tervet elfogadó határozatát, továbbá
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az üzleti terv alapján elkészített költségtervet, kivéve, ha a költségvetési támogatás forrásának biztosítására
a Kormány egyedi határozatával kerül sor.
(2) Ha a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettséget megalapozó körülmény a kérelem benyújtása után, de
a támogatási döntés előtt következik be, a kérelmező a tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül
az 5. melléklet ismételt benyújtásával kezdeményezi e körülmény közzétételét. Ha a kérelmező a közzétételt
határidőben nem kezdeményezi, támogatásban nem részesülhet.
(3) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján kötött szerződéshez kapcsolódó,
havi nettó 200 ezer forintot meghaladó kifizetéshez szükséges 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
együttes adóigazolás beszerzéséről vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés ellenőrzéséről
a pénzügyi teljesítés előtt a támogató gondoskodik.
7. §		
Ha a benyújtott és befogadott támogatási kérelem nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, valamint a támogató
által meghatározott egyéb követelményeknek, a kérelmező körülményeire (így különösen székhelye, telephelye
földrajzi távolságára és a kérelem benyújtásához rendelkezésére álló feltételekre) figyelemmel, ésszerű határidő
kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – fel kell hívni a kérelmezőt a hiba kijavítására,
a hiányosság pótlására.
8. §

(1) Költségvetési támogatás pályázati úton történő biztosítása esetén pályázatokat – jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – a miniszter vagy a lebonyolító szerv által kijelölt értékelő bizottság (a továbbiakban: bizottság)
véleményezi. A bizottság eljárási rendjét a kijelölő határozza meg.
(2) A bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő
harminc napon belül készíti el és azt a pályázat kiírója öt napon belül a támogató elé terjeszti. Az elbíráláshoz
szükséges javaslat elkészítésére előírt határidőtől a pályázat kiírója – indokolt esetben és a pályázati kiírásban
rögzített módon – eltérhet.
(3) A bizottság a véleményét a tagok részvételével megtartott ülésen alakítja ki.
(4) A bizottság javaslatát minden esetben emlékeztetőben kell rögzíteni. Ha a pályázat jellege ezt lehetővé teszi,
az emlékeztetőben az adott pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő, költségvetési
támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell határozni és a döntési javaslatban fel kell tüntetni.
(5) A bizottság a döntését jogi és pénzügyi ellenőrzést követően jogosult meghozni.
(6) A pályázatok alapján nyújtandó költségvetési támogatásokról a támogató a bizottság javaslatának benyújtásától
számított harminc napon belül dönt. E határidőtől a támogató – indokolt esetben és a pályázati kiírásban
meghatározott módon – eltérhet.

9. §

(1) A támogatási döntésről szóló értesítésben a szerződéskötés időpontját a támogatási döntés közlésétől számított
legfeljebb 90. napban lehet meghatározni, és az nem eshet későbbi időpontra, mint a kötelezettségvállalással
érintett előirányzat felhasználhatóságának határideje.
(2) Ha a támogatási szerződés kötelezettségvállaló általi aláírására a támogatási döntés aláírását követő 15 napon belül
sor kerül, közlésnek a támogatási szerződés kedvezményezett részére történő rendelkezésre bocsátása minősül.
(3) Ha a támogatási döntés a támogatási kérelemben megjelölt igénynél alacsonyabb összegről rendelkezik,
a támogató felhívására a kérelmező nyilatkozni köteles arra vonatkozóan, hogy a szakmai program megvalósítását
az alacsonyabb támogatási összegre tekintettel is vállalja-e, támogatási kérelmét visszavonja vagy támogatási
kérelmét módosítja. A módosított támogatási kérelem új támogatási kérelemnek minősül.

5. Felhasználás, beszámolás, ellenőrzés
10. §		
A támogatási szerződésben meghatározott módon – a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett –
a költségtervben rögzített összegek – a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások,
a felhalmozási kiadások szintjén – a költségvetési támogatás és – ha az előírásra került – a saját forrás főösszegén
belül eltérhetnek.
11. §

(1) A támogatási szerződés módosítását a kedvezményezett
a)
a támogatott tevékenység szakmai tartalma, időtartama, valamint a támogatás összege és a támogatás
finanszírozási módja, az azokat alátámasztó szakmai program, illetve költségterv tekintetében a támogatási
szerződésben vagy támogatói okiratban megállapított támogatott tevékenység időtartama alatt,
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b)

a beszámoló benyújtásának határideje tekintetében a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban
megállapított beszámolási határidő leteltéig
a támogatóhoz beérkezett indokolt kérelmével kezdeményezheti.
(2) A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési
támogatás biztosítására. Ha a tényleges költségek a költségtervben szereplő kiadásokhoz képest emelkednek,
a többletkiadásokhoz kapcsolódó fedezet megteremtéséről a kedvezményezett – figyelembe véve a 11. §
(1) bekezdésében foglaltakat – elsősorban saját hatáskörben köteles gondoskodni a támogatott tevékenység
szakmai tartalmának csökkenése nélkül. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha
a)
előre nem látható és a kedvezményezett által el nem hárítható esemény következik be,
b)
azt a támogatott tevékenységet vagy a támogatás felhasználást érintő jogszabály-változás indokolja, vagy
c)
az a Kormány egyedi döntésében foglaltak végrehajtása érdekében szükséges.
(3) Ha a kedvezményezett az (1) bekezdésben meghatározott határidőt önhibáján kívül mulasztotta el, az elmulasztott
határidő lejártát követő 30 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő a támogató részére. Az igazolási
kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás vétlenségét valószínűvé
teszik. Az igazolási kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a kötelezettségvállaló dönt.
(4) A visszatérítési kötelezettséggel terhelt költségvetési támogatás vissza nem térítendővé minősítése iránt
a kedvezményezett a visszatérítési határidő lejárta előtt részletes indokolást tartalmazó írásbeli kérelmet nyújthat
be a támogatóhoz, amely azonban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
97. § (1) bekezdésének megfelelően törvényi rendelkezés alapján és a támogató egyedi mérlegelése alapján
teljesíthető.
12. §

(1) A kedvezményezett által a költségvetési támogatás felhasználásáról készített beszámoló pénzügyi elszámolásból és
szakmai beszámolóból áll.
(2) A kedvezményezett költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó beszámolója
a)
pénzügyi elszámolás részének a költségtervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó összesítő
kimutatást (számlaösszesítő) és – az Ávr. 80. § (4) bekezdésében meghatározott esetben –
aa)
a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti
példányának a (4) bekezdés szerint záradékolt és hitelesített másolatait a költségterv szerinti
bontásban,
ab)
készpénzkifizetés esetén a készpénzkiadás tényét igazoló számviteli bizonylatot, átutalással
teljesített kifizetés esetén a pénzforgalmi számla terheléséről szóló banki igazolást vagy olyan
kivonatot, amelyen a kifizetett számla összegét meg kell jelölni,
ac)
bérköltség elszámolása esetén a kifizetés pontos jogcímének megjelölését és a bérfizetést
megalapozó jogviszony-igazolásokat,
b)
szakmai beszámoló részének a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és
tapasztalatait, a megvalósítás eredményességének a költségtervben foglalt kiadások alakulásának
levezetését és bemutatását, továbbá – amennyiben az eredmény arra alkalmas – mellékletként annak
tárgyiasult formáját (például folyóirat, kiadvány)
kell tartalmaznia.
(3) A költségvetési támogatás alapjául szolgáló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányára szövegszerűen
fel kell vezetni a költségvetési támogatásból felhasznált összeget és a támogatási szerződés iktatószámát vagy
nyilvántartási számát. A beszámolóhoz csatolt számla, számviteli bizonylat másolatára az eredeti számlával,
számviteli bizonylattal történő egyezőségre vonatkozó záradékot kell felvezetni és azt a kedvezményezett
aláírásával kell hitelesíteni.

13. §

(1) A kedvezményezett beszámolóját a teljesítésigazoló a beszámoló kézhezvételét követő 60 napon belül szakmai és
pénzügyi szempontból megvizsgálja, és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.
(2) Ha a beszámoló hibás vagy hiányos, a támogató határidő tűzésével felhívja a kedvezményezettet a hiányok
pótlására vagy a hibák javítására. A hiánypótlás időtartama az (1) bekezdésben rögzített határidőbe nem számít
bele.
(3) Legkésőbb a beszámoló benyújtásának időpontjáig a költségvetési támogatás fel nem használt részét
a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott számlára visszautalja.
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(4) Ha az elszámolás során a támogatási szerződéshez mellékelt költségvetéshez képest a kedvezményezett kevesebb
önrész vagy egyéb forrás felhasználását igazolja, akkor a költségvetési támogatás összegét arányosan csökkenteni
kell.
(5) A teljesítésigazoló az (1) bekezdés szerinti döntésről, ideértve a visszafizetésre történő felszólítást is, a döntést
követő 5 napon belül írásban tájékoztatja a kedvezményezettet.
(6) A kötelezettségvállaló a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott,
részletes indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt adhat. A részletekben történő visszafizetés
időtartama 20 millió forint alatti visszafizetési kötelezettség esetén a 6 hónapot, 20 millió forint és a feletti
visszafizetési kötelezettség esetén a 12 hónapot nem haladhatja meg. A visszafizetéstől eltekinteni nem lehet.

6. Lebonyolító szerv igénybevételének lehetősége
14. §

(1) A pályázati vagy egyedi elbírálás útján nyújtható támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására a miniszter
lebonyolító szervet vehet igénybe, azzal, hogy a támogatási döntést kizárólag a miniszter hozhatja meg.
A lebonyolító szerv kötelezettségvállalási jogkörét, valamint az utalványozás jogkörét kizárólag a (3) bekezdésben
meghatározottak szerint gyakorolhatja, ha azt a miniszter által a lebonyolító szervvel kötött együttműködési
megállapodás (a továbbiakban: lebonyolítási megállapodás) kifejezetten lehetővé teszi.
(2) A lebonyolítási megállapodásnak az Ávr. 75. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell
a)
a cél megvalósításához rendelt pénzügyi források összegéről és rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot,
továbbá a miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlájára
vonatkozó rendelkezéseket;
b)
a pályázati vagy egyedi elbírálási folyamat ütemezését, a lebonyolító szerv feladatainak részletezését,
valamint ha a (3) bekezdésben meghatározott jogkörök bármelyike gyakorlásának a lebonyolító szerv
részére történő átadására kerül sor, e jogkör gyakorlásának részleteit (különösen a lebonyolító szerv által
alkalmazandó iratmintákat, vezetendő nyilvántartásokat, az adatszolgáltatások tartalmát, szerkezetét és
rendjét);
c)
a lebonyolítói feladatokhoz kapcsolódóan felmerülő költségek körében
ca)
a nem központi költségvetési szervként működő lebonyolító szerv esetén a lebonyolító szerv által
elszámolható költségek körét, valamint annak mértékét és rendelkezésre bocsátásának módját,
továbbá az azzal történő elszámolási kötelezettség előírását,
cb)
központi költségvetési szervként működő lebonyolító szerv esetén a lebonyolítói feladat ellátásához
kapcsolódó kiadás fedezetének a szervezet költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezett
összegét és a lebonyolítás során történt felhasználásának bemutatását célzó tájékoztatási
kötelezettség előírását,
cc)
a cb) alpont szerinti előirányzat hiányában – a Kormány egyedi határozata alapján, illetve a miniszter
irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv lebonyolító szerv esetén előzetes engedély
szerint – átcsoportosított előirányzat összegét, az azzal történő elszámolási kötelezettség előírását,
valamint az elszámolható kiadások körét;
d)
szükség szerint a kedvezményezett által elszámolható költségek körét és mértékét;
e)
a 14. § (1) bekezdésében meghatározott értékelő bizottság tevékenységével kapcsolatos, a lebonyolító szerv
feladatait érintő rendelkezéseket;
f)
a támogatási szerződésekkel kapcsolatos módosítási kérelmek bírálatának menetét;
g)
a pályázati monitoring, értékelés szakmai és pénzügyi eljárásrendjét, ideértve mind a lebonyolító szerv,
mind a kedvezményezettek vonatkozásában a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás tartalmának,
teljesítésének és elfogadásának a rendjét, valamint a mintavételes, tételes vagy kockázatelemzésen alapuló,
dokumentált szakmai helyszíni ellenőrzés rendszeres végzését.
(3) A miniszter a lebonyolítási megállapodásban a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeg erejéig
a)
a kötelezettségvállalásnak – a pályázat útján nyújtott támogatás odaítéléséről szóló döntés kivételével –
az Áht. 36. §-ában és az Ávr. 52. §-ában meghatározottak szerinti jogköre,
b)
az utalványozás Áht. 38. §-ában és az Ávr. 59. §-ában foglaltak szerinti jogköre, vagy
c)
az a) és b) pontban foglalt jogkörök mindegyikének
gyakorlását a lebonyolító szerv számára átadhatja.
(4) Az Áht. 36. § (4a) bekezdésének sérelmével vállalt kötelezettség teljes összegére, valamint a lebonyolító szerv által
a (3) bekezdés a) vagy c) pontja alapján vállalt kötelezettségnek a lebonyolítási megállapodásban meghatározott,
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a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeget meghaladó részére történő fedezet biztosítása esetén
a lebonyolító szervvel szemben a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(5) Ha a lebonyolító szerv más miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv, a lebonyolítási megállapodást
a lebonyolító szerv irányító szerve is aláírja. Ebben az esetben az irányító szerv arra vállal kötelezettséget, hogy
a (4) bekezdés szerinti jogosulatlan kötelezettségvállalás összegének megfelelő előirányzatot a miniszter jelzése
alapján az irányítása alatt álló lebonyolító szervtől elvonja, támogatási előirányzat hiányában a lebonyolító szerv
bevételei terhére a miniszter által vezetett minisztérium javára történő fizetési kötelezettség teljesítéséről intézkedik.
(6) A lebonyolító szerv a támogatási szerződés megkötése és a támogatás folyósítása során az e rendeletben foglaltakat
érvényesíteni köteles.

7. Egyes gazdasági társaságok kijelölése
15. §

(1) A miniszter a felelősségi körébe tartozó közigazgatás-fejlesztés és -korszerűsítés, valamint az e-közigazgatás
kormányzati feladatainak ellátásához a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásait
veszi igénybe.
(2) A német–magyar barátság évéhez kapcsolódó programok, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat,
az ezekhez kapcsolódó műszaki, művészeti, logisztikai és biztosítási feladatok előkészítését, megvalósítását
a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. látja el.

III. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
8. Közös szabályok
16. §		
E fejezet alkalmazásában
a)
állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja
szerinti támogatás,
b)
egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
c)
közszolgáltatás: az EUMSZ 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,
d)
támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerint meghatározott fogalom.
17. §

(1) A támogató az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás
támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 18–21. § szerinti támogatási kategóriáról és annak szabályairól.
(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

9. A csekély összegű (de minimis) támogatás
18. §

(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás,
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi
eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
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(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére
teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott
felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.

10. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás
19. §

(1) Egy vállalkozás részére odaítélt a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű
közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem
haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk
(2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha
az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól,
hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.
(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell
figyelembe venni.
(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

11. A közszolgáltatásért járó ellentételezés
20. §

(1) A közszolgáltatásért járó ellentételezést (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag
a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.
(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony
ellátásához.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, ide értve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke
szerint kell megállapítani.
(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem
haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és
levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.
(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
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12. Kulturális célú támogatás
21. §

(1) Az előirányzatok terhére az alkotóművészeti, az előadóművészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári,
a közművelődési és az örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységek tekintetében az Európai Bizottság
SA.34770 (2012/N-2). számú határozata szerinti kulturális célú támogatás nyújtható a következő célokra:
a)
a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására,
valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;
b)
a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c)
a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális
rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;
d)
a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos
kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;
e)
a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai
teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való
hozzájárulásra;
f)
kulturális vidékfejlesztésre;
g)
kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;
h)
határon túli magyar kultúra támogatására;
i)
a nemzetiségek kultúrájának támogatására.
(2) A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(3) Pályázaton kívüli visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő kulturális célú támogatás csak akkor nyújtható, ha
a)
a támogatandó cél a kultúra fejlesztésében stratégiai jelentőségű,
b)
kulturális hatása országos, illetve nemzetközi,
c)
a támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, illetve jelentős hátrány hárítható el, vagy
d)
a támogatandó cél másképp nem érhető el vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna.
(4) A pályázaton kívüli támogatás iránti kérelmet megfelelő dokumentumokkal és adatokkal alá kell támasztani és meg
kell jelölni a támogatási igény nagyságát.

IV. FEJEZET
AZ ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI
13. 15/1/1 Kormányfői protokoll (Áht azonosító: 296646)
22. §

(1) Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy körüli, valamint a női
protokollfeladatok ellátására használható fel. Az előirányzat fedezi a külföldi és a belföldi kormányfői protokolllátogatásokhoz, valamint a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, az ő nevében eljáró személy részvételével
lebonyolított rendezvényekhez, valamint a női protokollfeladatokhoz kapcsolódó személyi, valamint az egyéb
dologi jellegű kiadásokat.
(2) Az előirányzat felhasználására a külpolitikáért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján részben
a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazgatása, illetve a miniszter által vezetett minisztérium
igazgatása terhére történő előirányzat-átcsoportosítással vagy gazdálkodó szervezetekkel kötött polgári jogi
szerződések alapján történő kifizetéssel kerül sor.

14. 15/1/2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok (Áht azonosító: 331340)
23. §		
Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs
feladatok kiadásainak fedezetét. Az előirányzaton rendelkezésre álló források felhasználása közbeszerzési eljárás
alapján, vállalkozási keretszerződés keretén belül történik.

15. 15/1/3 Konzultációk kiadásai (Áht azonosító: 334717)
24. §		
Az előirányzat tartalmazza a Kormány és a lakosság közötti konzultációk kiadásainak fedezetét. Az előirányzat
felhasználására költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással, illetve gazdálkodó szervezetekkel
kötött polgári jogi szerződések alapján történő kifizetéssel kerül sor.
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16. 15/1/4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai (Áht azonosító: 302213)
25. §		
Az előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzaton kerül sor a fejezeti általános tartalék
közvetlen fejezeti kifizetéseinek a kimutatására. Ezen az előirányzaton kerül sor az Áht. 33. § (3) és (4) bekezdése
szerinti várható költségvetési megtakarítások átcsoportosításából keletkező költségvetési előirányzat-többlet
kimutatására, mely a fejezet előre nem tervezhető többletfeladatainak finanszírozására használható fel.

17. 15/1/5 Ifjúságpolitikai célok támogatása (Áht azonosító: 331351)
26. §

(1) Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére azon ifjúsági programok, rendezvénysorozatok támogatása
történik, amelyek elmélyíthetik a kormányzat és a fiatalabb generáció közötti konzultációt.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntés alapján kiválasztott jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet kedvezményezettel kötendő támogatási szerződés formájában történik, a szerződésben
rögzített feltételek szerint.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi döntés alapján költségvetési
támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint abban
az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével összhangban
van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv. 2–4. mellékletében
nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt feladatra – amennyiben arra
az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által fenntartott intézmény részére is
nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

18. 15/1/6 Nemzeti sírkerthez és emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások (Áht azonosító: 331684)
27. §		
Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására,
valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosít
a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.
28. §

(1) Az előirányzat terhére egyedi támogatási döntés alapján kiválasztott, a temetők fenntartását végző gazdálkodó
szervezetekkel köthetők támogatási szerződések, vagy visszterhes polgári jogi szerződések köthetők gazdasági
társaságokkal.
(2) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi döntés alapján költségvetési
támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint abban
az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével összhangban
van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv. 2–4. mellékletében
nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt feladatra – amennyiben arra
az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által fenntartott intézmény részére is
nyújtható támogatás.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
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(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalások szakmai előkészítését, megalapozását, alátámasztását,
a szakmai feladatok megvalósulásának ellenőrzését a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke végzi.
29. §		
A miniszter a Nemzeti Örökség Intézetét az előirányzat terhére nyújtandó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos
lebonyolítási feladatok ellátásával megbízhatja.

19. 15/1/7 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások
(Áht azonosító: 334217)
30. §

(1) Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma
részére az érdekképviseletek és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés
elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd
versenyszférán belüli erősítése érdekében.
(2) Az előirányzat felhasználása a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájával, a Magyar Szakszervezetek
Országos Szövetségével, a Munkástanácsok Országos Szövetségével, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és
Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségével, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével, valamint
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével egyedi támogatási döntés alapján kötendő támogatási
szerződések formájában történik, az egyes szerződésekben rögzített feltételek szerint.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

20. 15/1/8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása
(Áht azonosító: 335751)
31. §

(1) Az előirányzat célja az Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány projektjeinek és
működésének támogatása egyedi támogatási döntés alapján az Antall József Politika- és Társadalomtudományi
Tudásközpont Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.
(2) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(3) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

21. 15/1/9 „Az Élet Menete” Alapítvány támogatása (Áht azonosító: 338140)
32. §

(1) Az előirányzat célja „Az Élet Menete” Alapítvány projektjeinek és működési költségeinek támogatása egyedi
támogatási döntés alapján az Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.
(2) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
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vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(3) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

22. 15/1/10 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő
szervezetek támogatása (Áht azonosító: 335173)
33. §

(1) Az előirányzat célja az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésével és feladataival kapcsolatos
kiadások fedezetének biztosítása.
(2) Az előirányzat felhasználása a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájával, a Szakszervezetek
Együttműködési Fórumával, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléssel, a Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetségével, valamint a Munkástanácsok Országos Szövetségével egyedi támogatási döntés alapján kötendő
támogatási szerződések formájában történik, az egyes szerződésekben rögzített feltételek szerint.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

23. 15/1/11 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás
(Áht azonosító: 334951)
34. §

(1) Az előirányzat célja az Amerikai Egyesült Államokban törvénnyel alapított, washingtoni székhelyű „The Victims of
Communism Memorial Foundation” által megvalósítandó, a kommunizmus áldozatainak emléket állító múzeum
létrehozásának támogatása.
(2) Az előirányzat felhasználása a „The Victims of Communism Memorial Foundation”-nel egyedi támogatási döntés
alapján kötendő támogatási szerződés formájában történik, a szerződésben rögzített feltételek szerint.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

24. 15/1/13 Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása
(Áht azonosító: 340884)
35. §

(1) Az előirányzat célja Magyarország térségi vezető szerepének megtartása a területi együttműködési programok
menedzsmentjében és az intézményrendszer kialakításának megkezdése.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően az (1) bekezdésben meghatározott feladat
ellátásában részt vevő, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kedvezményezettel kötött
támogatási szerződés alapján vagy gazdálkodó szervezettel a Kbt. szabályainak megfelelően megkötött visszterhes
polgári jogi szerződés alapján, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően történik.
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(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

25. 15/1/14 The Hungary Initiatives Foundation támogatása (Áht azonosító: 339740)
36. §

(1) Az előirányzat célja a „The Hungary Initiatives Foundation, Inc.” projektjeinek és működésének támogatása.
(2) Az előirányzat felhasználása a „The Hungary Initiatives Foundation, Inc.”-vel egyedi támogatási döntés alapján
kötendő támogatási szerződés formájában történik, a szerződésben rögzített feltételek szerint.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

26. 15/1/17 A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához
szükséges hozzájárulás (Áht azonosító: 294668)
37. §

(1) Az előirányzat a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok, valamint
az 1947-es Párizsi Békeszerződés 27. cikk 2. pontjában foglaltak szerint a Holokauszt túlélőinek támogatására
szolgál.
(2) Az előirányzat felhasználása egyedi támogatási döntéssel, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvánnyal
megkötött támogatási szerződés alapján, az abban rögzített feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.
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27. 15/1/18 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (Áht azonosító:
295546)
38. §

(1) Az előirányzat fedezetet biztosít a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány projektjei
megvalósításához, működéséhez és az alapító okiratában meghatározott feladatai teljesítéséhez.
(2) Az előirányzat felhasználása egyedi támogatási döntéssel, a Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékgyűjtemény Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés alapján, az abban rögzített feltételeknek
megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

28. 15/1/19 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért (Áht azonosító: 295557)
39. §

(1) Az előirányzat célja az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért elnevezésű civil szervezet
projektjeinek és működési költségeinek támogatása egyedi támogatási döntés alapján, az Alapítvány a Keletés Közép-európai Kutatásért és Képzésért elnevezésű civil szervezettel kötendő támogatási szerződésben
meghatározott feltételek szerint.
(2) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(3) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

29. 15/1/20 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás (Áht azonosító: 343551)
40. §

(1) Az előirányzat célja az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű
előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.)
Korm. határozat alapján a Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásának támogatása.
(2) Az előirányzat felhasználása egyedi támogatási döntéssel, a „Basilica of the National Shrine of the Immaculate
Conception” kedvezményezettel megkötött támogatási szerződés alapján, a szerződésben rögzített feltételeknek
megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.
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30. 15/1/22 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása (Áht azonosító: 343340)
41. §

(1) Az előirányzat célja a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről
szóló 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó
települések fejlesztése.
(2) Az előirányzat felhasználása az (1) bekezdésben hivatkozott kormányhatározatban felsorolt önkormányzatokkal
megkötött támogatási szerződések alapján, az egyes szerződésekben rögzített feltételeknek megfelelően történik.
Az előirányzat terhére előleg – biztosítékadási kötelezettség terhe mellett – nyújtható.
(3) A miniszter a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.-t az előirányzat terhére nyújtandó
költségvetési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolítási feladatok ellátásával megbízhatja.

31. 15/1/23 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült
önkormányzati sportlétesítmények kiváltása (Áht azonosító: 345673)
42. §

(1) Az előirányzat célja a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült
önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Sport
XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények
kiváltása.
(2) Az előirányzat felhasználása az (1) bekezdésben hivatkozott kormányhatározatban felsorolt önkormányzatokkal
megkötött támogatási szerződések alapján, a szerződésekben rögzített feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

32. 15/1/24 Civil Alap – pályázati program (Áht azonosító: 245773)
43. §

(1) Az előirányzat célja a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében Civil Alap – pályázati program megvalósítása
a pályázati kiírás szerint.
(2) Az előirányzat felhasználása a pályázat nyertesei részére kiadott támogatói okiratok alapján, az azokban
meghatározott feltételek szerint, illetve előirányzat-átcsoportosítás alapján, a Civil Alap – 2014 pályázati program
keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól szóló 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
történik azzal, hogy ezen rendelet értelmében biztosítékadási kötelezettség nem kerül előírásra. Az előirányzat
terhére előleg nyújtható.

33. 15/1/25 Önkormányzatok átmeneti támogatása (Áht azonosító: 345784)
44. §

(1) Az előirányzat célja az, hogy a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések
fejlesztéséről szóló 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat végrehajtásáról, és a IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai és a XI. Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1083/2014. (II. 26.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat] 2. pontja szerint részére átadott támogatói
feladat végrehajtásaként a Miniszterelnökség az Áht. 14. § (3) bekezdésében megjelölt célokkal összhangban
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vissza nem térítendő támogatást nyújtson az 1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat 2. mellékletében megjelölt
helyi önkormányzatok részére, a támogatásokra vonatkozó általános szabályoknak megfelelően. A támogatást
a kedvezményezettek nem használhatják fel vállalkozási tevékenységük keretében.
(2) Az előirányzat felhasználása az 1083/2014. (II. 26.) Korm. határozatban felsorolt önkormányzatokkal megkötött
támogatási szerződések alapján, a szerződésekben rögzített feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

34. 15/1/26 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása (Áht azonosító: 346762)
45. §

(1) Az előirányzat célja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek szervezése, a Concerto
Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása, továbbá a magyar komolyzenei koncepció
kidolgozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1193/2014. (III. 28.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározott feladatok finanszírozása.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződések alapján, központi költségvetési
szerv részére előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodások alapján, az azokban rögzített feltételeknek
megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

35. 15/1/29 Kőszeg–kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása
(Áht azonosító: 347439)
46. §

(1) Az előirányzat célja – összhangban a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy
részének felhasználásáról szóló 1314/2014. (V. 19.) Korm. határozatban foglaltakkal – a Kőszeg-kreatív város projekt
megvalósításának támogatása.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően a Társadalomtudományok és
Európa-tanulmányok Intézete Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján, a szerződésben rögzített
feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
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vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

36. 15/1/30 Batthyány Lajos Alapítvány működésének és feladatainak ellátásához szükséges
hozzájárulás (Áht azonosító: 347662)
47. §

(1) Az előirányzat célja a Batthyány Lajos Alapítvány projektjeinek és működésének támogatása egyedi támogatási
döntés alapján, az Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.
(2) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(3) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

37. 15/1/31 Nemzetközi tagdíjak (Áht azonosító: 347717)
48. §		
Az előirányzat célja a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs területet érintően Magyarország nemzetközi
szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek
teljesítése. A tagdíjfizetési kötelezettségeken kívül az előirányzat forrást nyújt a nemzetközi szervezetek által
kezdeményezett felajánlásokra is.

38. 15/1/32 Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője (Áht azonosító: 347739)
49. §

(1) Az előirányzat célja – összhangban a Bocuse d’Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának
megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről szóló 1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozatban és
a 2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati
intézkedésekről szóló 1575/2014. (X. 10.) Korm. határozatban foglaltakkal – a Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi
európai döntője budapesti megrendezésének a támogatása.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően a Magyar Bocuse d’Or Akadémia Egyesülettel
kötött támogatási szerződés alapján, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

39. 15/1/34 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése (Áht azonosító: 343751)
50. §

(1) Az előirányzat a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése keretében megvalósuló Kárpát-medencei
vezetőképzési és ifjúsági központ létrehozására nyújt fedezetet.
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(2) Az előirányzat felhasználása egyedi támogatási döntés alapján kiválasztott jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet kedvezményezettel kötendő támogatási szerződés alapján, a szerződésben rögzített
feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

40. 15/1/36 Építésügyi célelőirányzat (Áht azonosító: 223702)
51. §		
Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
50. §-a alapján befolyt, építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által kivetett építésügyi, építésfelügyeleti, egyéb
közigazgatási és eljárási bírságok kezelésére szolgál.

41. 15/1/37 Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése (Áht azonosító: 296246)
52. §

(1) Az előirányzat célja az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben
meghatározott feladatok megvalósításának finanszírozása.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően a Lechner Lajos Tudásközpont Területi,
Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: LLTK)
kötött közszolgáltatási támogatási szerződés alapján, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

42. 15/1/38 Építésügyi feladatok (Áht azonosító: 302624)
53. §

(1) Az előirányzat az Étv. 50. §-a alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő
támogatását és finanszírozását biztosítja.
(2) Az előirányzat felhasználása éves feladatterv alapján történik. A feladatterv tervezése során az előirányzat legalább
80%-át közigazgatási feladatokra kell tervezni, amelyet a kötelezettségvállalás során érvényesíteni kell.
(3) A fenti bekezdés alkalmazásában közigazgatási feladat különösen
a)
az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági feladat,
b)
az ellenőrzési és építésrendészeti feladat,
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c)

a szakmai kamarák által ellátott közigazgatási feladat, különösen a szakmagyakorlási tevékenység
engedélyezése és bejelentése, névjegyzék vezetése, továbbképzés szervezése, vállalkozó kivitelezői
tevékenység bejelentése és vállalkozó kivitelezők nyilvántartásának vezetése,
d)
a szakmai kamarák tevékenységének törvényességi felügyelete,
e)
a tervtanácsok feladata,
f)
a településrendezéshez kapcsolódó feladat,
g)
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Dokközpont rendelet) alapján az LLTK által ellátott
feladatok,
h)
az építésügyi szabványokkal összefüggő feladatok.
(4) Az előirányzat felhasználása egyedi támogatási döntést követően költségvetési támogatás nyújtása útján történik.
A költségvetési támogatás – biztosítékadási kötelezettség terhe mellett – előlegként is folyósítható. A támogatás
kedvezményezettjei a (3) bekezdésben foglalt feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek lehetnek. Az előirányzat
felhasználása visszterhes polgári jogi szerződés megkötésével vagy előirányzat-átcsoportosításra szóló
megállapodással is történhet.
(5) A miniszter az előirányzatból az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság által elrendelt munkálatok költségeire – ha
a végrehajtás elmaradása az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, és
a végrehajtás önkéntes teljesítése, valamint a megelőlegezett költség behajtása nem várható – vissza nem térítendő
költségvetési támogatást nyújthat. Egyéb esetben erre a célra – a támogatási szerződésben a visszafizetésre
vonatkozó határidő meghatározásával – visszatérítendő költségvetési támogatás adható.
(6) Vissza nem térítendő költségvetési támogatás esetén, ha a végrehajtást elrendelő hatóság a munkálatok költségeit
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint
a kötelezettől utóbb behajtja, az így befolyt összeget kizárólag az Étv. 50. § (2) bekezdésében meghatározott célokra
fordíthatja, amelynek felhasználását a miniszter ellenőrzi.

43. 15/1/39 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése (Áht azonosító:
302635)
54. §

(1) Az előirányzat felhasználásának célja a Dokközpont rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel
összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló
16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozási tárgykörébe tartozó dokumentumgyűjtési, nyilvántartási, hasznosítási,
kezelési és archiválási és az ezekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok finanszírozása.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően a LLTK-val kötött támogatási szerződés alapján,
a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

44. 15/1/40 Örökségvédelmi feladatok (Áht azonosító: 341751)
55. §

(1) Az előirányzat célja a kulturális örökségvédelmi közfeladatok ellátásának finanszírozása.
(2) Az előirányzat felhasználása a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére
történő előirányzat-átcsoportosítással történik.
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45. 15/1/41 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása (Áht azonosító:
282078)
56. §

(1) Az előirányzat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhelymegállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvényben foglalt Megállapodás 3. Cikk 1. pontja alapján
az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT) alkalmazottai munkabérének finanszírozására
szolgál.
(2) Az előirányzat felhasználása közvetlen kifizetéssel történik az EIT részére.

46. 15/1/42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása
(Áht azonosító: 302091)
57. §

(1) Az előirányzat célja a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, továbbá az általa
fenntartott XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet, a Habsburg Történeti Intézet, valamint a Kommunizmus Kutató
Intézet és a Terror Háza Múzeum működésének és programjainak biztosítása.
(2) Az előirányzat felhasználása vissza nem térítendő támogatás formájában, egyedi támogatási döntéssel, a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

47. 15/1/43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok (Áht azonosító: 295146)
58. §

(1) Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kulturális örökség elemeinek
védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására
szolgál. Az előirányzat biztosítja továbbá az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete
(UNESCO) kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel
összefüggő kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását.
(2) Az előirányzatból egyedi támogatási döntés alapján költségvetési támogatás nyújtható költségvetési szerv,
közgyűjtemény, muzeális intézmény, önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, (nonprofit) gazdasági társaság részére.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.
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48. 15/1/44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása (Áht azonosító: 303002)
59. §

(1) Az előirányzat a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi világörökségi és
világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos feladatok (különösen
világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté
tétele) ellátásának támogatására szolgál.
(2) Az előirányzatból egyedi támogatási döntés alapján költségvetési támogatás nyújtható költségvetési szerv,
közgyűjtemény, muzeális intézmény, önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, (nonprofit) gazdasági társaság részére. Az előirányzat felhasználása
központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás útján
történik.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

49. 15/1/45 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása (Áht azonosító: 343239)
60. §

(1) Az előirányzat a Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatására szolgál.
(2) Az előirányzat felhasználása támogatás formájában, egyedi támogatási döntéssel, a Magyar Kormánytisztviselői
Karral kötött támogatási szerződés alapján, az abban rögzített feltételek szerint történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

50. 15/1/46 Ludovika Campus (Áht azonosító: 333751)
61. §

(1) Az előirányzat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami
beruházás megvalósításának hazai forrását biztosítja, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése
a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről szóló 1970/2013. (XII. 18.)
Korm. határozatban foglaltak alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Kara számára építendő
600 férőhelyes hallgatói kollégium megvalósítására nyújt fedezetet.
(2) Az előirányzat felhasználása a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek történő előirányzat-átcsoportosítással, továbbá
a feladat ellátásával megbízott természetes személlyel vagy államháztartáson kívüli vagy belüli gazdálkodó
szervezettel kötött visszterhes polgári jogi szerződés alapján valósul meg.
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51. 15/1/47 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (Áht azonosító:
296735)
62. §

(1) Az előirányzat költségvetési támogatást nyújt a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
működési költségeihez az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítása érdekében, valamint
a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata által Magyarország határai mentén, valamint
Közép- és Délkelet-Európa egyéb államaiban az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett határon
átnyúló együttműködéseket megvalósító projektjeihez.
(2) Az előirányzat felhasználása támogatás formájában, egyedi támogatási döntéssel, támogatási szerződés alapján
valósul meg.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

52. 15/1/48 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (Áht azonosító: 303013)
63. §

(1) Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben meghatározott, a nemzeti
emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának
támogatására szolgál.
(2) Az előirányzatból egyedi támogatási döntés alapján költségvetési támogatás nyújtható költségvetési szerv,
közgyűjtemény, muzeális intézmény, önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, (nonprofit) gazdasági társaság részére. Az előirányzat felhasználása
központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás útján
történik.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

53. 15/1/49 Központi informatikai feladatok (Áht azonosító: 270745)
64. §

(1) Az előirányzat biztosítja az informatikai rendszerek bevezetése, fejlesztése és üzemeltetése során felmerülő
költségekhez, különösen a vezetői információs-rendszer gazdálkodással összefüggő fejlesztéseihez,
a Miniszterelnökség középtávú ágazati stratégiájával összhangban végrehajtandó egyéb informatikai
fejlesztésekhez, az IP alapú telefonrendszer működésével kapcsolatos kiadásokhoz, a kormányzati honlapok
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fejlesztéséhez, működtetéséhez és karbantartásához, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, valamint egyéb
eseti fejlesztésekhez szükséges költségek forrását.
(2) Az előirányzat maradvány felhasználása a szolgáltató részére polgári jogi szerződés alapján történő kifizetéssel
valósul meg.

54. 15/1/50 Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás
(Áht azonosító: 247773)
65. §

(1) Az előirányzat célja – összhangban a Teleki László Alapítványnak a határon túli magyar épített örökségi feladatai
ellátásához szükséges források biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1489/2014. (VIII. 28.) Korm. határozattal – a Teleki László
Alapítványnak a határon túli magyar épített örökség védelmével kapcsolatos feladatainak támogatása.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően a Teleki László Alapítvánnyal kötött támogatási
szerződés alapján, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

55. 15/1/51 Bárka Színház támogatása (Áht azonosító: 343240)
66. §

(1) Az előirányzat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. működéséhez nyújt támogatást.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális
Nonprofit Kft.-vel kötött támogatási szerződés alapján, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

56. 15/1/52 Járási szociális feladatok ellátása (Áht azonosító: 334362)
67. §

(1) Az előirányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) és
végrehajtási rendeletei alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által megállapított időskorúak járadéka és ápolási
díj kifizetésére szolgál.
(2) Az előirányzat fedezetet nyújt az ápolási díj megállapításához kapcsolódó, a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése
szerinti szakértői díjra is. Az előirányzatból kerül sor továbbá az ápolási díjat terhelő – és a fővárosi és megyei
kormányhivatal által megelőlegezett – járulék összegének megtérítésére is.
(3) Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, vissza nem térítendő támogatásként a járási (fővárosi kerületi) hivatal
által megállapított jogosult részére történő – jogszabályban meghatározottak szerinti – kifizetéssel történik.
(4) Az előirányzat lebonyolító szerve a fővárosi és megyei kormányhivatal.
(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal belső szabályzatában elkülönítetten szabályozza az előirányzat
felhasználásával kapcsolatos utalványozás és érvényesítés rendjét.
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(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal belső kontrollrendszerébe beilleszti az előirányzat felhasználásával kapcsolatos
ellenőrzéseket, ideértve az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés feladásainak egyeztetését és
ellenőrzését is.

57. 15/1/53 Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához (Áht azonosító: 347828)
68. §

(1) Az előirányzat célja – különös tekintettel a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak
telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezet
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozatra – egyes humán feladatok
ellátásához költségvetési támogatás nyújtása a köznevelési intézmény, illetve a fenntartói jogot gyakorló szervezet
részére.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően a jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, a szerződésben rögzített
feltételeknek megfelelően történik. Az előirányzat felhasználása központi költségvetési szerv kedvezményezett
esetén előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás útján történik.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

58. 15/1/54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása (Áht azonosító: 347862)
69. §

(1) Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról szóló 1435/2014.
(VII. 31.) Korm. határozatra – a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának finanszírozása.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően az (1) bekezdésben meghatározott feladat
ellátásában részt vevő, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kedvezményezettel kötött
támogatási szerződés alapján vagy gazdálkodó szervezettel a Kbt. szabályainak megfelelően megkötött visszterhes
polgári jogi szerződés alapján, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 171. szám

23953

(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

59. 15/1/55 Településrendezési feladatok (Áht azonosító: 347917)
70. §

(1) Az előirányzat célja a miniszter által jóváhagyott területrendezési terv alapján egyes településrendezési feladatok
támogatása.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően az (1) bekezdésben meghatározott feladat
ellátásában részt vevő, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – kedvezményezettel
kötött támogatási szerződés alapján, a szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően történik. Az előirányzat
felhasználása központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén előirányzat-átcsoportosításról szóló
megállapodás útján történik.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

60. 15/1/56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása (Áht azonosító: 348040)
71. §

(1) Az előirányzat célja – különös tekintettel a magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó
megemlékezések és programok megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1512/2014. (IX. 16.) Korm. határozatra, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról,
egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó
eltérő rendelkezésekről szóló 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozatra – támogatás nyújtása egyházak, belső egyházi
jogi személyek, költségvetési szervek, közalapítványok és egyéb, a Holokauszt emlékévvel kapcsolatos egyes
kiemelt projekteket megvalósító civil és gazdálkodó szervezetek részére.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően a jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, a szerződésben rögzített
feltételeknek megfelelően történik. Az előirányzat felhasználása központi költségvetési szerv kedvezményezett
esetén előirányzat-átcsoportosításról szóló megállapodás útján történik.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
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vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

61. 15/1/59 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014. (Áht azonosító: 348340)
72. §

(1) Az előirányzat biztosítja a hagyományos közép-európai kapcsolatok új tartalommal való megtöltéséhez és annak
kihasználásához szükséges költségek forrását, és az ezzel kapcsolatos kiadások, valamint az egyéb regionális
kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.
(2) Az előirányzat felhasználása
a)
a feladat ellátásával megbízott államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezettel, civil szervezettel,
természetes személlyel kötött szerződés alapján történő kifizetéssel vagy államháztartáson belüli szervezet
részére előirányzat átcsoportosítással, valamint
b)
költségvetési támogatás nyújtásával a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet támogatási
kérelmére egyedi támogatási döntés alapján, támogatási szerződéssel, vissza nem térítendő, részben vagy
egészben visszatérítendő költségvetési támogatás formájában történik.
(3) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(4) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

62. 15/1/60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok
(Áht azonosító: 348351)
73. §

(1) Az előirányzat
a)
célja egyrészről a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő, előre nem látható költségeinek
biztosítása,
b)
szolgál másrészről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
8. § (14) bekezdése szerinti felügyeleti díj fogadására és továbbutalására, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalokat megillető felügyeleti díjak átutalására.
(2) Az előirányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti felhasználása a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére
megállapodás alapján történő előirányzat-átcsoportosítással történik.

63. Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok
74. §

(1) Az előirányzat célja egyes, a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó gazdasági társaságok
kulturális, örökségvédelmi és egyéb kapcsolódó feladatai ellátásának támogatása.
(2) Az előirányzat felhasználása az egyedi támogatási döntést követően jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet kedvezményezettel kötött támogatási szerződés alapján, a szerződésben rögzített
feltételeknek megfelelően történik.
(3) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
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feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.
(4) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. Az előirányzat terhére előleg nyújtható.
(5) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

64. Állami tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos feladatok
75. §		
Az előirányzat célja egyes, állami tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
tőkeemelések fedezetének biztosítása.

65. A német–magyar barátság éve
76. §

(1) Az előirányzat célja a német–magyar barátság évéhez kapcsolódó programok megszervezéséhez, projektek
megvalósításához kapcsolódó fedezet biztosítása.
(2) Az előirányzat felhasználása a 15. § szerint kijelölt gazdasági társasággal kötendő visszterhes szerződések útján
történik, amelyek a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaznak vagy az Európai
Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata szerinti kulturális célú támogatásnak minősülnek.

66. 15/2/0 Fejezeti általános tartalék (Áht azonosító: 296668)
77. §

(1) Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet.
A Fejezeti általános tartalék – az Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai (Áht azonosító: 302213) előirányzat
közbeiktatásával – költségvetési szervekhez, fejezeti kezelésű előirányzatokhoz csoportosítható át, illetve
az előirányzat terhére gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek részére történhet kifizetés. Az előirányzat terhére
egyedi támogatási döntés alapján költségvetési támogatás is nyújtható a jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.
(2) Az előirányzat terhére önkormányzat kedvezményezett javára is nyújtható egyedi támogatási döntés alapján
költségvetési támogatás a kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételek
szerint abban az esetben, ha a támogatás nyújtása az Áht. 14. § (3) bekezdésével és a Kvtv. 27. § (1)–(4) bekezdésével
összhangban van, mert a szakmai program megvalósításával összefüggő jogcím, illetve előirányzat a Kvtv.
2–4. mellékletében nincs megállapítva, illetve jogszabály által az önkormányzat támogatási jogkörébe utalt
feladatra – amennyiben arra az önkormányzat költségvetésében nincs elkülönített forrás – az önkormányzat által
fenntartott intézmény részére is nyújtható támogatás.

67. 15/3/1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása (Áht azonosító: 228895)
78. §

(1) Az előirányzat célja a nemzetpolitikai tevékenység támogatása a (4) bekezdésben meghatározott jogcímek alapján.
(2) Az előirányzat felhasználása a (4) bekezdésben foglalt felhasználási célok tekintetében pályázati kiírás útján
vagy támogatási kérelemre egyedi támogatási döntés alapján, támogatási szerződéssel vissza nem térítendő
költségvetési támogatás formájában vagy központi költségvetési szerv kedvezményezett részére előirányzatátcsoportosítással, illetve a fizetési számlájára történő kifizetéssel történik. Az (5) bekezdésben foglalt felhasználási
célok tekintetében az előirányzat felhasználása megrendelés, visszterhes szerződés, kiküldetés, illetve ha a Kbt.-ben
foglalt feltételek teljesülnek, beszerzés, közbeszerzés útján történik.
(3) Vissza nem térítendő költségvetési támogatás a magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet részére határon túl vagy külföldön megvalósítandó projektjei tekintetében, valamint határon
túli szervezet, illetve külföldi szervezet részére nyújtható.
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(4) Az előirányzat terhére a következő felhasználási célok bármelyikén nyújtható vissza nem térítendő költségvetési
támogatás feladatfinanszírozás és az ahhoz kapcsolódó arányos működési költség támogatására:
a)
a külhoni magyarok oktatási vagy kiemelten fontos egyházi, kulturális programjainak, illetve a külhoni médiavagy könyvkiadás támogatása céljából,
b)
a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű programok és fejlesztési célok támogatására,
c)
a határon túli magyarsággal együttműködő magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, határon túli, illetve külföldi szervezet megerősítését szolgáló programok
támogatására,
d)
a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban olyan projektek
megvalósítására, amelyeknek a célja a diaszpórában élő magyar közösségek megerősítése, a hétvégi iskolák
szakmai színvonalának emelése, a cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei
hagyományok ápolása, a magán és közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) anyagainak
felméréséhez szakmai segítség nyújtása, az egyházi közösségek munkájának segítése, a diaszpóra történetét
kutató munka végzése, a magyar identitás megőrzése, a többedik generáció bátorítása magyar gyökereik
megismerésére,
e)
határon túli szervezetek projektjeinek támogatására, amelyek elősegítik a magyar igazolvánnyal, magyar
hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési,
tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar–magyar
együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásait,
f)
a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatás-módszertani központja kialakítása,
valamint a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítása céljából.
(5) Az előirányzat terhére a következő felhasználási célok bármelyikén köthető visszterhes szerződés, történhet kifizetés
megrendelő, kiküldetés alapján:
a)
a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá
a Diaszpóra Tanács és a Kőrösi Csoma Sándor Program megszervezésével és működtetésével, ösztöndíjas
programokkal kapcsolatos költségek kifizetése,
b)
a Kisebbségi Vegyes Bizottságok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások és
a Miniszterelnökség személyi állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésű hivatalos
utazásainak finanszírozása.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott célokra a támogatási kérelem elbírálásakor már megvalósult vagy folyamatban
lévő, de a támogatási kérelem benyújtását követően megkezdett tevékenységre, projektre is nyújtható költségvetési
támogatás.
(7) Az előirányzat terhére biztosítékadási kötelezettség mellett nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
A biztosíték lehet elsődlegesen a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata, illetve – egyedi, méltánylást érdemlő esetben – elfogadható zálogjog
kikötése, bankgarancia, óvadék, váltó, kezesség, külföldi szervezet esetén a kedvezményezett személyes joga szerint
az előbbieknek tartalmában megfelelő biztosíték. A biztosítékadási kötelezettségtől különös méltánylás érdemlő
esetében, a kedvezményezett indoklással ellátott kérelme alapján a miniszter jóváhagyásával lehet eltekinteni.
Az előirányzatból támogatási előleg nyújtható.
(8) A támogatás fel nem használt részét (maradvány) legkésőbb a beszámoló időpontjáig vissza kell fizetni a támogató
részére. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogató által meghatározott határidőben kell visszafizetni
a támogató részére.

68. 15/5/0 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei (Áht azonosító: 344762)
79. §

(1) Az előirányzat a miniszter egyedi döntése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal – ideértve a fővárosi és
megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét is – vagy annak jogelődjével
szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági
döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, illetve teljesítésére használható fel, ha annak
viselése a költségvetése terhére nem biztosítható, és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági
eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás nem terheli. Az 50,0 millió forint pertárgyértéket meg nem haladó peres
vagy nemperes eljárás esetén a kifizetés feltétele a fizetési kötelezettség fővárosi és megyei kormányhivatal általi
teljesítése.
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(2) Az előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, kivéve, ha a per tárgyát képező
vitatott munkáltatói intézkedés meghozatalára a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozását megelőzően
került sor.
(3) Az előirányzat felhasználása az érintett fővárosi és megyei kormányhivatal kérelme alapján, a fővárosi és megyei
kormányhivatal részére történő átutalással valósul meg.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
69. Hatályba léptető rendelkezések
80. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

70. Átmeneti szabályok
81. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

71. Az Európai Unió jogának való megfelelés
82. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),
c)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), és
d)
az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
NYILATKOZAT
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM
rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
nyilvántartási száma:
adószáma:
számlavezető pénzintézet neve:
számlaszáma:
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m,
hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az alábbiak:
a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pontjában vagy 16. §
(4a) bekezdésében, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában
foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ában meghatározott, a
munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is)
vonatkozó rendelkezések megsértése,
c) jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív
szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó rendelkezések
megsértése,
d) a harmadik országbeli állampolgár
da) munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya, vagy
db) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti,
keresőtevékenység folytatására jogosító engedély (ideértve a magas szintű képzettséget igénylő
munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított EU Kék Kártyát is)
nélkül történő foglalkoztatása,
e) a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, az Mt. 215. § (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos
szabályainak megsértése, valamint
f) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, vagy bíróság a támogatás igénylésének időpontját megelőző két
éven belül jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási határozattal, illetve jogerős bírósági
határozattal a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.)
NGM rendelet 5. §-ában meghatározott hátrányos jogkövetkezményt alkalmazott.
A magyarországi foglalkoztatási jogszabályok hatálya az általam képviselt szervezetre Magyarországon
történő foglalkoztatás hiányában nem terjed ki [a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és
igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja)].1
Kelt: ……………, 20……………………………..
Aláírás/Cégszerű aláírás
Ha a kérelmező vonatkozásában az a)-f) pont magyarországi foglalkoztatás hiányában nem értelmezhető,
kérjük aláhúzni.

1
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2. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról vagy hiányáról (a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a)
A kérelmező
neve vagy elnevezése:
lakcíme vagy székhelye:
képviselőjének neve:
Természetes személy
Gazdasági társaság
cégjegyzékszáma:

adószáma:

Egyéb szervezet
nyilvántartási száma:

nyilvántartásba vevő
szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a kérelmezőként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
¨
nem áll fenn,
¨
fennáll a(z) ... pont alapján;
b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
¨
nem áll fenn ,
¨
fennáll a(z) ... pont alapján.
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: ..................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: ...........................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: ……………, 20……………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás
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3. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
NYILATKOZAT
támogatási döntéshez
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
nyilvántartási száma:
adószáma:
számlavezető pénzintézet neve:
számlaszáma:
képviselője
1. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet részéről benyújtott támogatási kérelemben foglalt adatok,
információk és a csatolt dokumentumok teljes körűek és a valóságnak megfelelő, hiteles adatokat
tartalmazzák. [Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 72. § (2) bekezdés a) pontja]
2. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás,
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. [Ávr. 72. § (2) bekezdés b) pontja]
3. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht.
109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. [Ávr. 72. § (2) bekezdés d) pontja]
4. Tudomásul veszem, hogy ha az Ávr. 82. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény
bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett
adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a támogatás egyéb, a támogatási kérelemben,
jogszabályban, támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben rögzített feltételeiben változás
következik be, akkor a tudomásra jutástól számított 8 napon belül írásban jelzem azt a Miniszterelnökség
részére. [Ávr. 72. § (2) bekezdés f) pontja]
5. Tudomásul veszem, hogy az általam képviselt szervezet lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása
esetén a részére megítélt és a szerződés alapján kiutalható támogatásból a köztartozás összegének
visszatartására és az Ávr. 79. § (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság részére történő befizetésére kerül
sor, amely visszatartás azonban nem érinti a kedvezményezett támogatási szerződésben meghatározott
kötelezettségeit.
6. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony fennállásáig – a
támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
jogosultak az általam képviselt szervezet nevének (megnevezésének), székhelyének és adószámának
kezelésére.
7. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak
kamatait az Ávr. 82-84. §-ában foglaltak és a támogató által meghatározott feltételek szerint visszafizeti. [Ávr.
72. § (2) bekezdés f) pontja]
8. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a támogató által előírt biztosítékot legkésőbb a
költségvetési támogatás (részletekben történő kifizetés esetén az első részlet) folyósításának esedékességéig a
támogató rendelkezésére bocsátja és annak fennállását a támogatási jogviszony alapján fennálló
kötelezettségek megszűnéséig biztosítja. [Ávr. 72. § (2) bekezdés g) pontja]
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9. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében
[Ávr. 72. § (2) bekezdés h) pontja]
a) az általános forgalmi adó levonására
¨
jogosult1,
¨
nem jogosult;

b) adólevonási jogával az igényelt támogatással összefüggő kiadások vonatkozásában
¨
élni kíván,
¨
nem kíván élni.

Kelt: ……………, 20……………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás
1

Ha megjelölte, kérjük kitölteni a b) pontot is.
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4. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
NYILATKOZAT
támogatási döntéshez
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
nyilvántartásba vételt elrendelő
szerv/szervezet megnevezése:
nyilvántartásba vételi határozat száma:
adószáma:
számlavezető pénzintézet neve:
fizetési számlaszám:
képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában
1. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet részéről benyújtott támogatási kérelemben foglalt adatok,
információk és a csatolt dokumentumok teljes körűek és a valóságnak megfelelő, hiteles adatokat
tartalmazzák. [Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 72. § (2) bekezdés a) pontja]
2. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás,
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
szervezetünk személyes joga szerint meghatározott hasonló eljárás nincs folyamatban. [Ávr. 72. § (2) bekezdés
b) pontja]
3. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet
¨
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének [az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek] és
az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja [Ávr. 72. § (2) bekezdés
d) pontja]
vagy
az általam képviselt szervezet esetén a magyarországi foglalkoztatási jogszabályok hatálya a
¨
foglalkoztatóra Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában nem terjed ki.
4. Tudomásul veszem, hogy ha az Ávr. 82. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény
bekövetkezik, a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, a kedvezményezett
adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a támogatás egyéb, a támogatási igényben, jogszabályban,
támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben rögzített feltételeiben változás következik be, akkor a
tudomásra jutástól számított 8 napon belül írásban jelzem azt a Miniszterelnökség részére. [Ávr. 72. §
(2) bekezdés f) pontja]
5. Nyilatkozom, hogy a kapott költségvetési támogatás magyarországi felhasználása során
közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései szerint járok el.

a

6. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek Magyarország felé lejárt és ki nem egyenlített adó-,
járulék-, vám- és illetéktartozása nincs.
7. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek ........................................................ (a székhely, illetve
telephely szerinti ország) felé lejárt és ki nem egyenlített adó-, járulék-, vám- és illetéktartozása nincs.
8. Tudomásul veszem, hogy részemre támogatás nem folyósítható, amíg lejárt esedékességű, meg nem
fizetett magyarországi köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő esedékes támogatásból a
magyarországi köztartozás összege visszatartásra kerül. [Ávr. 79. §-a]
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9. Tudomásul veszem, hogy a magyarországi köztartozás vizsgálata céljából – a támogatási jogviszony
fennállásáig – a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal jogosultak az általam képviselt szervezet nevének (megnevezésének), székhelyének és
adószámának kezelésére.
10. Hozzájárulok, hogy a támogató e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje az illetékes állami adó- és
vámhatóságtól, valamint az önkormányzati adóhatóságtól.
11. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és
annak kamatait az Ávr. 82-84. §-ában foglaltak és a támogató által meghatározott feltételek szerint visszafizeti.
[Ávr. 72. § (2) bekezdés f) pontja]
12. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a támogató által előírt biztosítékot legkésőbb a
költségvetési támogatás (részletekben történő kifizetés esetén az első részlet) folyósításának esedékességéig a
támogató rendelkezésére bocsátja és annak fennállását a támogatási jogviszony alapján fennálló
kötelezettségek megszűnéséig biztosítja. [Ávr. 72. § (2) bekezdés g) pontja]
13. Nyilatkozom, hogy a megvalósítani tervezett tevékenység, feladat vonatkozásában szervezetünk más
pályázaton is részt vett, illetve Magyarország vagy más állam költségvetéséből támogatást igénybe vett az
alábbiak szerint:
Támogató szervezet
megnevezése

Támogatás tárgya

Pályázott összeg

Elnyert összeg

14. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek Magyarország központi költségvetéséből folyósított
támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs.
15. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében [Ávr. 72.
§ (2) bekezdés h) pontja]
a) a hozzáadott érték adó levonására
¨
jogosult1,
¨
nem jogosult;

b) adólevonási jogával az igényelt támogatással összefüggő kiadások vonatkozásában
¨
élni kíván,
¨
nem kíván élni.

Kelt: ……………, 20……………………………..
Aláírás/Cégszerű aláírás
1

Ha megjelölte, kérjük kitölteni a b) pontot is.
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5. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdése szerinti érintettségről
A kérelmező neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Nyilvántartási száma:
___________________________________________________________________________
I. Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség személyemmel, illetve a kérelmezőként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban állok, de a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
(Kizárólag természetes személy kérelmező esetén!)
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….…………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………….…...….
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy kérelmező esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő,
országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester,
főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete
bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja alá nem tartozó – vezetője vagy helyettese,
regionális fejlesztési tanács tagja.
c)

Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy
kérelmező esetén!)
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Indoklás:
– Közeli hozzátartozóm döntés előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban áll, de a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- vagy neveltgyermek, örökbefogadó-, mostohavagy nevelőszülő, testvér.
d) A kérelmezőként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság kérelmező esetén!)
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a
szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- vagy neveltgyermek, örökbefogadó-, mostohavagy nevelőszülő, testvér.
e) A kérelmezőként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy
szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
− vezető tisztségviselője,
− az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, vagy
− társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő vagy e
személyek közeli hozzátartozója.
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő,
országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester,
főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete
bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja alá nem tartozó – vezetője vagy helyettese,
regionális fejlesztési tanács tagja.
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- vagy neveltgyermek, örökbefogadó-, mostohavagy nevelőszülő, testvér.
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II. Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség személyemmel, illetve a kérelmezőként
megjelölt szervezettel szemben nem áll fenn.
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően.
A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.1
Kelt: ………………., 20. ………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás
1

A nyilatkozat érvényes megtételéhez kérjük az I. vagy II. pontot aláhúzni és/vagy értelemszerűen kitölteni.
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6. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
NYILATKOZAT
Alulírott (képviselő neve), a (szervezet neve) képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról,
hogy
¨ szervezetünk1
kizárólag (100%-ban) közhasznú tevékenységet végez.
kizárólag (100%-ban) gazdasági tevékenységet végez.
közhasznú és gazdasági tevékenységet egyaránt végez.
¨ szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben támogatási szerződésben feltüntetett csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen2 az
alábbi összegű állami támogatásokban részesült:
......... évben

Ft

......... évben

Ft

......... évben

Ft

¨ szervezetünk a kérelmezett támogatás várható folyósításának évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben csekély összegű (de minimis) állami támogatásban nem részesült.
Alulírott tudomásul veszem, hogy ha a fent megjelölt években a csekély összegű állami támogatás mértéke a
200 000 eurót eléri vagy meghaladja, akkor ilyen jogcímen további állami támogatásban az általam képviselt
szervezet nem részesülhet.
Kelt: ……………, 20……………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás
Kérjük a megfelelőt aláhúzni!
Csekély összegű (de minimis) támogatás:
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.)
3. cikke, vagy
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet 2. cikke (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.)
alapján nyújtott támogatás.
1
2
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7. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
NYILATKOZAT
az azonos tárgyban beadott támogatási kérelmekről
Alulírott (képviselő neve), a (szervezet neve) képviseletében, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy a Miniszterelnökséghez benyújtott támogatási kérelemmel azonos tárgyban az alábbi szervezetekhez
nyújtottam be támogatási kérelmet:

TÁMOGATÁSI KÉRELMET
ELBÍRÁLÓ SZERVEZET NEVE

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM
A TÁMOGATÁSI
A MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS
BENYÚJTÁSÁNAK
KÉRELEMBEN MEGJELÖLT
ÖSSZEGE
IDŐPONTJA
ÖSSZEG

Kelt: ……………, 20……………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás
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8. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
NYILATKOZAT
PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKRÓL
Alulírott (képviselő neve), a (szervezet neve) képviseletében, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy az alábbiakban megjelölt pénzforgalmi számlá(ko)n kívül más pénzforgalmi számlával az általam
képviselt szervezet nem rendelkezik. Vállalom továbbá, hogy a támogatási szerződés fennállásának időtartama
alatt létrehozott új pénzforgalmi számlákat a támogató részére 8 napon belül bejelentem.

PÉNZINTÉZET NEVE

PÉNZFORGALMI SZÁMLA

Kelt: ……………, 20……………………………..
Aláírás/Cégszerű aláírás
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9. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
NYILATKOZAT
a költségvetési támogatás folyósításáról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (4) bekezdésének megfelelően
Alulírott ……………………, a ………………………… képviseletében, büntetőjogi felelősségem tudatában
kijelentem, hogy a költségvetési támogatás folyósítását1
a) az általam képviselt szervezet alábbi fizetési számlájára
b) az általam megjelölt engedményes alábbi fizetési számlájára
c) a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült beszerzés vonatkozásában
i.
az általam benyújtott számla alapján közvetlenül az abban megjelölt szállító alábbi fizetési
számlájára2
ii.
az általam megjelölt szállító által megnevezett engedményes alábbi fizetési számlájára
történő kifizetéssel kérem teljesíteni:
Számlatulajdonos
neve

Számlát vezető
pénzintézet

Számlaszám

Összeg

Tudomásul veszem, hogy kizárólag az a) pont szerinti folyósításra van lehetőség, ha az általam képviselt
szervezetnek folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a szervezetet terhelő köztartozás összegét
– a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel és módon, az állami adóhatóság adatszolgáltatása
alapján – a Magyar Államkincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.
Kelt: ……………., 20…………………...

……………………………
Aláírás/Cégszerű aláírás
A megfelelőt kérjük aláhúzni.
A kifizetés feltétele, hogy a kedvezményezett a számla költségvetési támogatáson felüli összege kifizetését
igazolja.
1
2
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10. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
NYILATKOZAT
támogatási előleg egyösszegű kifizetésének igényléséről

Alulírott (képviselő neve), a (szervezet neve) (székhelye:………………………., nyilvántartási száma: …………..)
képviseletében, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen támogatási kérelemmel, a
mellékelt szakmai programban meghatározott cél (támogatási cél) megvalósításával összefüggésben
felmerült, a mellékelt költségtervben meghatározott költségek fedezetére igényelt költségvetési támogatás
előleg keretében történő egyösszegű kifizetése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (3) bekezdése alapján kivételt képez a részletekben történő kifizetés
szabályának alkalmazása alól, az alábbi feltétel(ek) fennállására tekintettel 1:
a)
b)
c)
d)

az igényelt támogatási előleg összege nem haladja meg az ötmillió forintot;
a támogatni kért tevékenység időtartama (támogatási időszak) nem éri el a hatvan napot;
a kérelmező kincstári körbe tartozik;
a kérelmező a költségvetési támogatás kifizetését a Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési
számlájára kéri.

A feltétel fennállását a …………………………………………………………………. csatolásával igazolom.
Kelt: ……………, 20……………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás
1

A megfelelőt kérjük aláhúzni.
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11. melléklet a 9/2014. (XII. 10.) MvM rendelethez
NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
I.
Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
Alulírott, …………………………………………………… (név), mint a …………………………………………
(cégnév) …………………………………………… (székhely) …………………… (adószám) törvényes
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontja szerint [a megfelelő aláhúzandó]
a)
költségvetési szerv,
b)
köztestület,
c)
helyi önkormányzat,
d)
nemzetiségi önkormányzat,
e)
társulás,
f)
egyházi jogi személy,
g)
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / ……………………………………………………..
[önkormányzat megnevezése] helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik,
h)
külföldi helyhatóság,
i)
külföldi állami szerv,
j)
külföldi helyhatósági szerv,
k)
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz ……………………………..
[az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
ezért átlátható szervezetnek minősül.
II.
Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek
1. Alulírott, ……………………………… (név), mint a ……………………………………… (cégnév)
………………………………..……. (székhely) ……………….. (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés
c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont
b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint:
a)
az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom,
és
ab) [a megfelelő aláhúzandó]
−
az Európai Unió tagállamában rendelkezik adóilletőséggel,
−
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban rendelkezik adóilletőséggel,
−
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) tagállamában
rendelkezik adóilletőséggel,
−
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak van a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló hatályos egyezménye és ez az ország: ………………………………………………………
[ország megnevezése], és
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.
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2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):
Srsz.

Tényleges tulajdonos

Születési hely és idő

Anyja neve

Részesedés mértéke
%-ban

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről
Amennyiben a szerződő fél nem magyarországi székhelyű, az üzletvezetésének helye külföldön van, és
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a
szerződéskezdeményezés évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott
államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben
több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):
Adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó,
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének aránya az összes
bevételhez képest

Amennyiben a szerződő fél magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.
4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró
államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatóságáról
4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal
(a továbbiakban együtt: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Srsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

Szervezet
adószáma

Részesedés
mértéke %-ban

Adóilletősége
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4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):
Srsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

Tényleges
tulajdonos(ok)

Születési
és idő

hely

Anyja neve

Részesedés
mértéke %-ban

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági minősítése
Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a szerződéskezdeményezés évétől
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):
adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó,
mezőgazdasági,
szolgáltató,
befektetői,
valamint
kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének
aránya az összes bevételhez képest

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.
III. Civil szervezetek, vízitársulatok
1. Alulírott, ………………………………. (név), mint a ……………………….……..…………… (civil szervezet,
vízitársulat neve) ……………………………………… (székhely) ……………………….. (adószám) törvényes
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:
Srsz.

Vezető tisztségviselő

Születési hely és idő

Anyja neve
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b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:
Srsz.

Vezető
tisztségviselő

Szervezet neve

Szervezet
adószáma

Részesedés
mértéke %-ban

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezet(ek), azaz
ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom,
cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, az
OECD tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom,
cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és
cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az 1. pont b) alpontja szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):
Srsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

Tényleges
tulajdonos

Születési hely
és idő

Anyja neve

Részesedés
mértéke %-ban

3. Nyilatkozat az 1. pont b) alpontja szerinti szervezet átláthatóságáról
3.1. Az 1. pont b) alpontja szerinti szervezet(ek) adóilletősége
Srsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

Szervezet
adószáma

Részesedés
mértéke %-ban

Adóilletősége
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3.2. Az 1. pont b) alpontja szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése
Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a szerződéskezdeményezés évétől
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):
Adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó,
mezőgazdasági,
szolgáltató,
befektetői,
valamint
kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének
aránya az összes bevételhez képest

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.
4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint
25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben
a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek
Srsz.

Gazdálkodó
szervezet
neve

Adószám

Részesedés
mértéke %ban

Adóilletősége

Tényleges
tulajdonos(ok)

Tényleges
tulajdonos
születési
helye
és
ideje

Amennyiben a fenti táblázatban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a szerződéskezdeményezés évétől
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):
Adóév

Gazdálkodó szervezet neve

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó,
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi
tevékenységéből származó bevételének aránya az összes
bevételhez képest

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.
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Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és
cégjegyzésére).
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak
megfelelnek.
A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat
megküldésével jelzem.
Kelt:

törvényes képviselő neve

cégszerű aláírás

Az emberi erőforrások minisztere 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelete
a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai
mutatókról
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
95/B. § (9)–(10) bekezdéseiben meghatározott múzeumi feladatokkal kapcsolatos szakmai mutatókat
az 1. melléklet, a könyvtári feladatokkal kapcsolatos szakmai mutatókat a 2. melléklet tartalmazza. A szakmai
mutatót a feladat megvalósításának szöveges leírásával együtt kell alkalmazni.
2. §

(1) Az 1. melléklet alkalmazásában:
1.
gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása: a kulturális javak
a)
folyamatos gyarapítása,
b)
feldolgozása, meghatározása, hitelesítése,
c)
nyilvántartásba vétele, revíziója, rendezése és gondozása, valamint
d)
digitalizálása;
2.
kiállítási tevékenység: a kulturális javakra alapozott
a)
hazai vagy külföldi állandó, időszaki vagy vándorkiállítások szervezése, rendezése,
b)
tárgykatalógusok és kiállítási vezetők megjelentetése,
c)
virtuális kiállítások rendezése, valamint
d)
látványraktárak kialakítása;
3.
műtárgyvédelem: a kulturális javak raktári megőrzése, megelőző állagvédelme, aktív restaurálása és
konzerválása;
4.
szolgáltatási feladatok:
a)
a kiállításhoz vagy a gyűjteményhez kapcsolódó, látogatók bevonásával megvalósuló/irányuló
tevékenység,
b)
a társadalmi felzárkózást, a közgyűjteményekben őrzött tudásbázis megértését, befogadását,
a gyűjtemények köznevelési hasznosítását, valamint az egész életen át tartó tanulást elősegítő
tevékenység,
c)
múzeumpedagógiai, ismeretterjesztő és egyéb kiadványok megjelentetése,
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(2)
(3)

(4)
(5)

d)
PR- és marketingtevékenység, médiakapcsolatok,
e)
kutatóknak nyújtott hagyományos vagy elektronikus szolgáltatások, valamint
f)
akkreditált továbbképzésen, felnőttképzésben és felsőoktatásban való részvétel;
5.
tudományos kutatás:
a)
a gyűjteményi munkán alapuló kutató és feldolgozó tevékenység,
b)
az eredmények írásos, képi, audiovizuális vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában
történő közzététele, valamint
c)
tudományos konferenciákon való részvétel, konferenciák szervezése, az eredmények népszerűsítése.
A múzeum éves munkatervében rögzíti az 1. mellékletben szereplő szakmai mutatókhoz kapcsolódó szakmai tervet,
valamint a mutató tárgyévre vonatkozó számszerűsített értékét.
Az 1. mellékletben felsorolt mutatók közül
a)
országos múzeum és országos szakmúzeum munkatervében nem kell alkalmazni az 1. melléklet I. pont
5. alpontját, valamint az V. pont 6. alpontját,
b)
területi múzeum és tematikus múzeum munkatervében nem kell alkalmazni az 1. melléklet I. pont 3. és
5. alpontját, továbbá az V. pont 6. alpontját.
A múzeum a munkatervében szereplő szakmai mutatók számadatokkal igazolt teljesítését az éves szakmai
munkajelentésében mutatja be.
Amennyiben a múzeum az 1. mellékletben szereplő valamely mutatóhoz kapcsolódó tevékenységet indokoltan
nem végzi, a munkaterv készítésekor e szakmai mutatóra nem kell mérőszámot meghatározni.

3. §

(1) Az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervében rögzíti a szakmai mutatókhoz kapcsolódó
szakmai tervet és a mutató tervezett számait, amelyek teljesítését az éves beszámolóban mutatja be.
(2) A fővárosi könyvtár az általa ellátott országos szakkönyvtári és megyei könyvtári feladatok alapján alkalmazza
munkatervében a szakmai mutatókat.
(3) Amennyiben az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár a 2. mellékletben szereplő valamely mutatóhoz
kapcsolódó tevékenységet indokoltan nem végzi, a munkaterv készítésekor e szakmai mutatóra nem kell
mérőszámot meghatározni.
(4) A 2. melléklet alkalmazásában:
1.
állományvédelem: a könyvtári állomány megőrzése és védelme, a könyvtári dokumentumok megfelelő
tárolása, rendezése és gondozása, digitalizálása, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló
tevékenységek, és eszközök telepítése, muzeális könyvtári dokumentumok megelőző állagvédelme, aktív
restaurálása és konzerválása, hosszú távú megőrzése;
2.
gyűjteményfejlesztés: a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott könyvtári dokumentumok
folyamatos, tervszerű gyarapítása és apasztása, a könyvtár állományába került dokumentumok szabályos
nyilvántartásba vétele, a könyvtári állomány ellenőrzése;
3.
gyűjteményfeltárás: a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket jellemző formai és tartalmi
jegyek alapján történő leírások, ezekből elektronikus adatbázis, katalógus készítése, a leírások készítésének
időtartama;
4.
rendezvény, kiállítás: hazai időszakos vagy vándorkiállítások, könyvtári dokumentumok időszaki vagy virtuális
kiállítása, egyéb közösségi rendezvények, konferenciák szervezése;
5.
szolgáltatási feladatok: a könyvtár gyűjteményének használókhoz való eljuttatása, a nyitva tartás, a könyvtári
tájékoztatás, a könyvtárhoz kapcsolódó, a könyvtárhasználókat érintő bármely tevékenységforma, továbbá
a könyvtár által nyújtott helybeni vagy elektronikus szolgáltatások igénybe vétele, használata, a könyvtárak
közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő feladatai, az intézmény kommunikációs
tevékenysége és a formális, nem formális és informális képzésekben, továbbképzésekben való részvétele;
6.
tudományos kutatás: a könyvtári munka megalapozottságát szolgáló tudományos kutató és feldolgozó,
rendszerező tevékenység, továbbá a kutatási eredmények közzététele, tudományos konferenciákon való
részvétel, tudományos konferencia szervezése, publikációk, kiadványok, előadások, szakértői tevékenységek.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) Az e rendeletben meghatározott szakmai mutatókat a 2015. évi munkatervben kell először alkalmazni.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelethez
Múzeumok éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatók
I. Szolgáltatási feladatok
1.
Közönségkapcsolatok:
a)
Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma
b)
A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a társadalmi
együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma
c)
Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma
d)
Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma
e)
Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma
f)
Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma
2.
Köznevelési hasznosítás:
a)
A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások
résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten
a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)
b)
Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma
c)
Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma
d)
A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma
e)
Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma,
az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma
3.
Oktatási tevékenység:
a)
Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma
b)
Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma
c)
A múzeum által akkreditált képzések és a képzések résztvevőinek száma
4.
Hozzáférés:
a)
Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma
b)
Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások száma
c)
Honlap-látogatások száma
5.
Módszertani szolgáltatások:
a)
Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási,
valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)
b)
Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési,
digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)
II. Kiállítási tevékenység
1.
Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti
bontásban)
2.
Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti
bontásban)
3.
Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti
bontásban)
4.
Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti
bontásban)
5.
Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti
bontásban)
6.
A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma
7.
Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban)
8.
Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak aránya a teljes
műtárgyállományhoz képest (%)
9.
Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma és a hasznosított
példányok száma
10.
Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma
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III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
1.
Gyarapítás:
a)
Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m2)
b)
Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak
száma
c)
A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága (összesen és
a tárgyévben, darabszám szerint)
d)
A tárgyévben feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a tárgyévben,
darabszám szerint)
e)
Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma
f)
Ajándékozással bekerült tárgyak száma
g)
Adásvétellel bekerült tárgyak száma
h)
Egyéb, az a)–g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma
i)
A gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott gyarapodás teljesülésének aránya (%)
2.
Nyilvántartás:
a)
Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma
b)
Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma
c)
Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma
d)
Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)
3.
Hozzáférés:
a)
Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)
b)
Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)
c)
Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma
d)
Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)
e)
Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz
képest (%)
IV. Tudományos kutatás
1.
Kutatási témák száma
2.
Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők száma
3.
A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma
4.
Konferencián tartott előadások száma
5.
A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket)
tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)
6.
A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a nemzetiségi nyelveket)
publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egyaránt)
7.
Kiállítási forgatókönyvek száma
8.
Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a remittenda aránya (%)
V. Műtárgyvédelem
1.
Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma
2.
Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma
3.
Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma
4.
Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma
5.
Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes állomány aránya (%)
6.
Állományvédelmi felelős helyszíni bejárása (muzeális intézmények száma, alkalmak száma)
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2. melléklet az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelethez
Országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatók
I. Szolgáltatási feladatok
1.
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)
2.
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma
3.
A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)
4.
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el
5.
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)
6.
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen
7.
A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma
8.
A könyvtárban használható adatbázisok száma
9.
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma, a szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma
10.
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)
11.
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma
12.
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként
13.
Irodalomkutatások, témafigyelések száma
14.
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma
15.
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma, a fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások száma
16.
A könyvtár által szervezett
16.1.
olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma és
a képzéseken résztvevők száma
16.2.
digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések
száma és azokon résztvevők száma
16.3.
akkreditált képzések, továbbképzések száma és azokon résztvevők száma
16.4.
könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma
16.5.
hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok és a programok résztvevőinek
száma
16.6.
nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma és azokon résztvevők száma
16.7.
fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma és azokon
résztvevők száma
16.8.
iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett
fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma
16.9.
a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések és azokon résztvevők száma
17.
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma
18.
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma
19.
A könyvtár megjelenésének száma a médiában
20.
A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)
21.
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma
22.
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött megállapodások száma
23.
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma
24.
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év
25.
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)
26.
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellátottsága (számítógépek száma/a
megyeszékhely lakosságának száma)
27.
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma
28.
A megyei könyvtár által a kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások számának aránya
(a megyében lévő kistelepülések száma/megállapodást kötött települések száma)
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II. Gyűjteményfejlesztés
1.
A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként
2.
Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként
3.
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma
4.
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma
5.
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
6.
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
7.
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
8.
Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma és %-os aránya az ellenőrizendő
állományhoz képest
9.
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma
(dokumentumok száma/megye lakossága)
III. Gyűjteményfeltárás
1.
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma
2.
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma
3.
Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek
száma
4.
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma
5.
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)
6.
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban
kifejezve
7.
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma
a gyűjtemény egészének %-ában)
IV. Tudományos kutatás
1.
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)
2.
Tudományos kutatások száma
3.
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy
elektronikus formában megjelent publikációk száma
4.
Idegen nyelvű publikációk száma
5.
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma
6.
A könyvtár által kiadott kiadványok száma
7.
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma
8.
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma
9.
A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma
10.
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma
11.
Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma
V. Rendezvény, kiállítás
1.
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények
száma összesen és az azokon résztvevők száma
2.
Tárgyévben szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma
3.
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma és látogatóinak száma
4.
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma és az azokon résztvevők száma
5.
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények száma és az azokon
résztvevők száma
6.
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma
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VI. Állományvédelem
1.
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi
intézkedésben részesült dokumentumok száma
2.
Muzeális dokumentumok száma
3.
Restaurált muzeális dokumentumok száma
4.
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma
5.
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma
6.
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma

A földművelésügyi miniszter 33/2014. (XII. 10.) FM rendelete
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a § a következő (6a)–(6d) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) E rendelet alapján támogatás az adott támogatási évben január 1. és december 31. között
a) letelepített napos baromfi közül
aa) növendék csirkére (vágócsirkére),
ab) szabadtartásos csirkére,
ac) gyöngyösre,
ad) pecsenyelibára,
ae) növendék libára,
af ) fiatal libára,
ag) pecsenyekacsára, és
ah) növendék kacsára,
b) átminősített tenyészkakasra és tenyészjércére,
c) házi tyúkra,
d) átminősített előnevelt (növendék) pulykára, valamint
e) levágott összes baromfifélére,
legfeljebb 9,5 milliárd forint összegig állapítható meg. A támogatási keret a 4. számú mellékletben foglaltak alapján,
baromfi megnevezés-csoportonként és naptári negyedévenként elkülönített támogatási keretek szerint kerül
felosztásra.
(6a) A 2014. III. negyedévre rendelkezésre álló támogatási keret 2578,5 millió forint.
(6b) A 2014. IV. negyedévre rendelkezésre álló támogatási keret 2655 millió forint.
(6c) A (6) bekezdéstől eltérően amennyiben egy vagy több baromfi megnevezés-csoport esetében a jóváhagyott
támogatás kevesebb, mint a naptári negyedévben odaítélhető összeg, az így fel nem használt forrással az adott
negyedévben meg kell növelni azon baromfi megnevezés-csoport(ok) támogatási összegét, ahol a jóváhagyott
támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrást.
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(6d) Amennyiben a (6c) bekezdés alapján több baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét kell
megnövelni, úgy az adott csoport a felosztásra kerülő többletforrásból ugyanolyan mértékben részesül, mint
a tárgynegyedévben a felosztás előtt a forráshiány miatt ki nem elégíthető összes igényből.”
(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A (9) bekezdéstől eltérően a 2015. év I., II. és – a 2015. évben elsőfokú döntéssel lezárt – III. negyedévre
vonatkozó jogos igények kifizetésére a 2015. évben kerül sor.”
(3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet módosításáról szóló 33/2014. (XII. 10.) FM rendelettel megállapított 1. § (6a), (6b), (6c), (6d) bekezdést,
valamint a 4. számú melléklet 1. és 2. pontjában foglalt táblázatot a 2014. III. és IV. negyedévre benyújtott
támogatási kérelmek esetében is alkalmazni kell.”
(4) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6) bekezdésében a „legfeljebb 9,5 milliárd forint” szövegrész helyébe
a „legfeljebb 11 milliárd forint” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja.

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet módosítása
4. §		
A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 2. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9a) A (9) bekezdéstől eltérően a 2015. év I., II. és – a 2015. évben elsőfokú döntéssel lezárt – III. negyedévre
vonatkozó jogos igények kifizetésére 2015. évben kerül sor.”
5. §		
Hatályát veszti a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja.

3. Záró rendelkezés
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése, 2. §-a, valamint a 4. §-a 2015. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 33/2014. (XII. 10.) FM rendelethez
„4. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez
1. 2014. III. negyedévre vonatkozó támogatási keret

1.

2.

3.

A

B

Baromfi megnevezése

Támogatási keret (millió Ft)

növendék csirke
(vágócsirke)
szabadtartásos csirke és
gyöngyös
házi tyúk

950

90

4.

pecsenyeliba
növendék liba
fiatal liba
hízott liba
pecsenyekacsa
növendék kacsa
hízott kacsa

5.

növendék pulyka

6.

Összesen:

1048,5

490
2578,5

2. 2014. IV. negyedévre vonatkozó támogatási keret

1.

A

B

Baromfi megnevezése

Támogatási keret (millió Ft)

2.

növendék csirke
(vágócsirke)
szabadtartásos csirke és
gyöngyös

3.

házi tyúk

4.

pecsenyeliba
növendék liba
fiatal liba
hízott liba
pecsenyekacsa
növendék kacsa
hízott kacsa

1050

5.

növendék pulyka

510

6.

Összesen:

2655

1000

95
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3. 2015. évre vonatkozó támogatási keret

1.

A

B

C

Baromfi megnevezése

Időszak

Támogatási keret
(millió Ft)

2.

növendék csirke
(vágócsirke)
szabadtartásos csirke és
gyöngyös

3.
házi tyúk

4.

pecsenyeliba, növendék liba
fiatal liba, hízott liba
pecsenyekacsa, növendék kacsa,
hízott kacsa

5.
növendék pulyka

I. negyedév

1 000

II. negyedév

1 030

III. negyedév

1 050

IV. negyedév

1 000

I. negyedév

110

II. negyedév

100

III. negyedév

95

IV. negyedév

95

I. negyedév

850

II. negyedév

1 350

III. negyedév

1 300

IV. negyedév

1 050

I. negyedév

480

II. negyedév

460

III. negyedév

520

IV. negyedév

510

6.
Összesen:
11 000
										”

A honvédelmi miniszter 15/2014. (XII. 10.) HM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
3/2013. (VI. 11.) HM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdése a következő 29. ponttal egészül ki:
[A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása (8/2/3/19) előirányzat egyedi döntéssel fedezetet
biztosít]
„29. a Honvéd Hagyományőrző Egyesület”
(működésének és alapszabályában rögzített feladatai végrehajtásának támogatására.)
2. §		
A Rendelet 6. alcíme a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § (1) A Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása (8/2/42) előirányzat
a nemzeti és kiemelt ünnepek, és egyéb – országos jelentőségű – események, évfordulók, világnapok méltó,
az ország márkaképe építéséhez hozzájáruló szervezésének, megrendezésének, a rendezvényekhez kapcsolódóan
a lakosság széleskörű és részletes tájékoztatásának, az ünnepi tájékoztató kiadványok összeállításának, kiadásának,
a rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításának és egyes nemzeti rendezvények lebonyolítását
biztonsági szempontból felügyelő és irányító operatív törzs működési költségeinek forrását biztosítja.
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(2) Az előirányzat felhasználása a nemzeti és a kiemelt ünnepek tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott
gazdasági társasággal, egyéb rendezvények, események tekintetében a rendezvény szervezőjével kötött szerződés
alapján közvetlen kifizetéssel, vagy az előirányzat átcsoportosításával valósul meg.
(3) Az előirányzat a nemzeti és kiemelt ünnepek szervezésével, valamint az ezekhez kapcsolódó műszaki, művészeti,
logisztikai és biztosítási feladatok előkészítésével, megvalósításával összefüggésben a Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervező Nonprofit Kft.-nél felmerült költségek fedezetéül szolgál.
(4) Az előirányzat kezelő szerve a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelete
az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatokról, az államháztartásban felmerülő
egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet
módosításáról és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló
36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 15. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az államháztartás számvitelének változásaival kapcsolatos feladatok
1. §		
E rendelet hatálybalépését követően
a)
a 059162. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzeszközök betétként elhelyezésére és
a 098172. Követelés betétek megszüntetésére nyilvántartási számlák egyenlegét a 0022. Költségvetési
évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával és
a 0041. Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben meg kell szüntetni,
b)
a 059161. Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata és a 098171. Betétek megszüntetése előirányzata
nyilvántartási számlák egyenlegét a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával szemben a betétek
2014. évi elhelyezéséből és annak megszüntetéséből származó összeggel le kell csökkenteni.
2. §

(1) Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.)
NGM rendelet alapján elkészített rendező mérlegben az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokról az előlegek
közé átvezetett összegeket, valamint az abban kimutatott helyi adó túlfizetéseket – ha 2014. december 31-éig nem
kerültek kivezetésre – 2015. január 1-jétől az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos
feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 2014. december 31-én hatályos 10. § (2) és (4) bekezdése szerint
kell könyvelni.
(2) A nyilvántartási számlák 2015. évi nyitása során nem lehet megnyitni az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 43. § (13) bekezdés b) pontjában meghatározott rovatokhoz kapcsolódóan vezetett
azon nyilvántartási számlák 2014. évi záró egyenlegét, amelyek esetén a 2014. évben hatályos szabályok alapján
követelést a teljesítést megelőzően is nyilvántartásba lehetett venni.
(3) A könyvviteli számlák 2015. évi nyitása során a 2014. december 31-én a 331. Kincstáron kívüli forintszámlák
számlacsoport könyvviteli számlái záró egyenlegét a 3311. Kincstáron kívüli forintszámlák és a 3318. Kincstáron
kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása könyvviteli számlákon, a 332. Kincstári forintszámlák
számlacsoport könyvviteli számláinak záró egyenlegét a 3312. Kincstárban vezetett forintszámlák könyvviteli
számlán, a 333. Devizaszámlák számlacsoport könyvviteli számlái záró egyenlegét a 332. Devizaszámlák
számlacsoport könyvviteli számláin kell megnyitni.
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(4) A könyvviteli számlák 2015. évi nyitása során a 2014. december 31-én a 34. Idegen pénzeszközök számlacsoport
könyvviteli számláinak záró egyenlegét a 33. Forintszámlák és devizaszámlák számlacsoport könyvviteli számláin,
a 368. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások könyvviteli számla záró egyenlegét a 3678. Letétre, megőrzésre,
fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok és a 36791. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
könyvviteli számlákon kell megnyitni.
(5) A könyvviteli számlák 2015. évi nyitása során a 2014. december 31-én
a)
a
36514.
Foglalkoztatottaknak
adott
előlegek
könyvviteli
számla
záró
egyenlegét
a 36515. Foglalkoztatottaknak adott előlegek könyvviteli számlán,
b)
a 36515. Egyéb adott előlegek könyvviteli számla záró egyenlegét a 36514. Igénybe vett szolgáltatásra adott
előlegek és a 36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések könyvviteli számlákon,
c)
a 365184. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása könyvviteli számla záró
egyenlegét a 365185. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása könyvviteli
számlán,
d)
a 365185. Egyéb adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása könyvviteli számla záró
egyenlegét a 365184. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása és
a 3651856. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása könyvviteli
számlákon
kell megnyitni.
(6) A könyvviteli számlák 2015. évi nyitása során a 2014. december 31-én a 412. Nemzeti vagyon változása könyvviteli
számla záró egyenlegében a gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése miatt a társaságnak
ténylegesen átadott eszközök értékeként kimutatott összeget ezen a könyvviteli számlán kell megnyitni, és
azt a nyitást követően a 3658. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak
ténylegesen átadott eszközök könyvviteli számláira kell átkönyvelni.
(7) A nyilvántartási számlák 2015. évi nyitása során a 2014. december 31-én
a)
a 055112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre nyilvántartási számla záró egyenlegét a 055112. Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak és a 055122. Kötelezettségvállalás, más
fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson kívülre nyilvántartási számlán,
b)
a 05882. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra
államháztartáson kívülre nyilvántartási számla záró egyenlegét a 05882. Kötelezettségvállalás, más fizetési
kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak és a 05892. Kötelezettségvállalás,
más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson kívülre nyilvántartási
számlán,
c)
a 0591222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására
nyilvántartási számla záró egyenlegét a 0591232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
kincstárjegyek beváltására és a 0591242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven belüli lejáratú
belföldi értékpapírok beváltására nyilvántartási számlán,
d)
a 0591232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlására
nyilvántartási számla záró egyenlegét a 0591222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési
célú belföldi értékpapírok vásárlására nyilvántartási számlán,
e)
a 0591242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására
nyilvántartási számla záró egyenlegét a 0591252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség belföldi
kötvények beváltására és a 0591262. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven túli lejáratú
belföldi értékpapírok beváltására nyilvántartási számlán,
f)
a 059242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére
nyilvántartási számla záró egyenlegét a 059242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség
hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek és
a 059252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi
pénzintézeteknek nyilvántartási számlán,
g)
a 094102. Követelés egyéb működési bevételekre nyilvántartási számla záró egyenlegét a 094102. Követelés
biztosító által fizetett kártérítésre és a 094112. Követelés egyéb működési bevételekre nyilvántartási számlán,
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h)

a 09622. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
kívülről nyilvántartási számla záró egyenlegét a 09622. Követelés működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól, a 09632. Követelés működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől és
a 09642. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
kívülről nyilvántartási számlán,
i)
a 09632. Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre nyilvántartási számla záró egyenlegét
a 09652. Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre nyilvántartási számlán,
j)
a 09722. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről nyilvántartási számla záró egyenlegét a 09722. Követelés felhalmozási
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól, a 09732. Követelés
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más
nemzetközi szervezetektől és a 09742. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről nyilvántartási számlán,
k)
a 09732. Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre nyilvántartási számla záró egyenlegét
a 09752. Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre nyilvántartási számlán
kell megnyitni.
(8) A könyvviteli és nyilvántartási számlák 2015. évi nyitása során a (3)–(7) bekezdésekben nem nevesített megváltozó
elnevezésű könyvviteli és nyilvántartási számlákat a 2014. december 31-én azonos számmal lezárt könyvviteli és
nyilvántartási számlákon kell megnyitni. Ha a könyvviteli számla az egységes számlatükör 2015. évi módosításával
részletesebb – több könyvviteli számlával alábontott –, a nyitást a részletesen alábontott könyvviteli számlákra kell
elvégezni.
(9) A nyilvántartási számlák 2015. évi nyitását követően a váltóval rendelkező helyi önkormányzatnak, nemzetiségi
önkormányzatnak, társulásnak el kell végeznie az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
43. § (10) bekezdése szerinti elszámolást.

2. Záró rendelkezések
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 4. § (2) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 7. § és a 2. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

4. §

(1) Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §		
Az R.
1.
1. melléklet I. fejezet B), D), I) és K) címeinek címében a „költségvetési évet követő években esedékes”
szövegrész helyébe a „költségvetési évet követően esedékes” szöveg,
2.
1. melléklet I. fejezet K) cím 1–4. pontjában a „költségvetési évet követő években esedékes” szövegrész
helyébe a „költségvetési évet követően esedékes” szöveg,
3.
1. melléklet III. fejezet Növekedések J) címének címében a „bérleti dj” szövegrész helyébe a „bérleti díj” szöveg,
4.
1. melléklet III. fejezet Csökkenések I) címének címében a „Tárgyévben használatba vett” szövegrész helyébe
a „Használatba vett” szöveg,
5.
1. melléklet IX. fejezet A) cím 9. pontjában az „1. pontja szerint” szövegrész helyébe az „1. pontja és e cím
5. pont b) alpontja szerint” szöveg,
6.
1. melléklet IX. fejezet A) cím 11. pontjában az „1. pontja szerint” szövegrész helyébe az „1. pontja és e cím
5. pont b) alpontja szerint” szöveg
lép.

23990

6. §
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(1) Hatályát veszti az R. 1. melléklet XI. fejezet D) cím 4. pontja.
(2) Hatályát veszti az R. 1. melléklet VII. fejezet AB) címe.

7. §		
Hatályát veszti az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013.
(IX. 13.) NGM rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként

T853

–

K4213

b) Teljesítésként

T4213

–

K32/33”

2. Az R. 1. melléklet II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a költségvetési számvitel szerint: a 3. pont a) alpontja szerintiek
fordítottjaként”
3. Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések K) Bérbe adott, használatba adott eszközön a bérlő, használó által
ingyenesen végzett felújítás elszámolása cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„K) Bérbe adott, használatba adott eszközön a bérlő, használó által ingyenesen végzett felújítás elszámolása
Az e fejezet Növekedések A) Térítés nélkül, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt immateriális javak,
tárgyi eszközök elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 11/121-141. könyvviteli számlák helyett a 152.
könyvviteli számlát és a K351. rovat helyett a K67. rovatot kell használni.”
4. Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím 2. és 3. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint,
ha az átadó nem hárítja át az átvevőre

T843

–

K3642

3. Általános forgalmi adó elszámolása a költségvetési számvitel szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőre
a) Követelésként

T094062

–

K004

b) Teljesítésként

T005

–

K094063”

5. Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi
eszközök elszámolása cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-158
T119-149

–

K11/121-151”

6. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések A) Részesedések vásárlásának elszámolása cím 2. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint

T05652
T0022

–

K0021
K05652”

7. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása cím
1-7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint

a) A névértékig

T0021

–

K059121/
059123/05921/059
22(2)

b) A névérték és a vételár különbözete

T0021

–

K053542

23992
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2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint

a) A felhalmozott kamat nélkül

T059121/
059123/05921/059
22(2)
T0022

–

K0021
K059121/
059123/05921/059
22(2)

b) A névérték és a vételár különbözete a kötelezettségvállalás, más
fizetési kötelezettség csökkenésként

T053542

–

K0021

c)
A
névérték
és
a
vételár
különbözete
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

végleges

T0022

–

K053542

d)
A
vételáron
kívüli
felhalmozott
kamat
kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

végleges

T0022

–

K053532

a) A felhalmozott kamat nélkül

T17/24

–

K4219

b) A névérték és a vételár különbözete

T853

–

K4213

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat

T851

–

K4213

a) A felhalmozott kamat nélkül

T059121/
059123/05921/059
22(3)

–

K003

b) A névérték és a vételár különbözete

T053543

–

K003

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat

T053533

–

K003

a) A felhalmozott kamat nélkül

T4219

–

K32/33

b) A névérték és a vételár különbözete

T4213

–

K32/33

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat

T4213

–

K32/33

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint

4. Értékpapír megvásárlása a költségvetési számvitel szerint

5. Értékpapír megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint

6. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T094082

–

K0041

b) Teljesítésként

T005

–

K094083

7. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként

T3514

–

K932

b) Teljesítésként

T32/33

–

K3514”
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8. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Csökkenések A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése
elszámolása cím 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. Értékesítés a költségvetési számvitel szerint
a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig)
követelésként

T0954/098121/098
123/09821/
09822(2)

–

K0041

b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig)
teljesítésként

T005

–

K0954/
098121/
098123/09821/098
22(3)

c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban
elismert kamat követelésként

T094082

–

K0041

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban
elismert kamat teljesítésként

T005

–

K094083

e) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti
nyereség jellegű különbözet követelésként

T094092

–

K0041

f) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti
nyereség jellegű különbözet teljesítésként

T005

–

K094093

a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig)
követelésként

T3515/3518

–

K16/17/24

b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig)
teljesítésként

T32/33

–

K3515/3518

c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban
elismert kamat követelésként

T3514

–

K932

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban
elismert kamat teljesítésként

T32/33

–

K3514

e) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti
nyereség jellegű különbözet követelésként

T3514

–

K933

f) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti
nyereség jellegű különbözet teljesítésként

T32/33

–

K3514

g) A könyv szerinti érték és az értékesítési bevétel közötti veszteség
jellegű különbözet elszámolása

T853

–

K16/17/24”

3. Értékesítés a pénzügyi számvitel szerint

9. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Egyéb gazdasági események C) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések,
értékpapírok év végi értékelésének elszámolása cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„C) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések, értékpapírok év végi értékelésének elszámolása
1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint

T494

–

K16/17/24

2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint

T16/17/24

–

K494

3. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint, ha a 494. számla
egyenlege veszteség jellegű

T853

–

K494
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4. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint, ha a 494. számla
egyenlege nyereség jellegű

T494

–

K933”

10. Az R. 1. melléklet V. fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 4. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint
a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt)

T211/212

–

K4213

b) Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó
összegben (előleggel együtt)

T51
T6/7

–

K4213
K591

c) Előleg rendezése

T4213

–

K36513

d) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg
utáni általános forgalmi adóval)

T3641

–

K4213

e) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi
adó rendezése

T4213

–

K3641

f) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó
(előleg utáni általános forgalmi adóval)

T843

–

K4213

g) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó rendezése

T4213

–

K843”

11. Az R. 1. melléklet V. fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 7. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a II. fejezet A)
Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint”
„12. Az R. 1. melléklet V. fejezet Növekedések B) Raktári többlet elszámolása cím helyébe a következő rendelkezés
lép:
„B) Raktári többlet elszámolása
1. Anyagok raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint

T211

–

K9423

2. Áruk raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint

T212

–

K9423

3. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint

T9423

–

K443”

„13. Az R. 1. melléklet V. fejezet Növekedések D) Követelés fejében átvett készletek elszámolása cím címe helyébe a
következő cím lép:
„D) Követelés fejében átvett készletek elszámolása csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás során”
14. Az R. 1. melléklet V. fejezet Csökkenések B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása cím 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T813

–

K211/212”

15. Az R. 1. melléklet VI. fejezet Csökkenések A) Késztermékek értékesítésének elszámolása cím 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Késztermék kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T571
T6/7

–

K232
K591”

23995
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16. Az R. 1. melléklet VII. fejezet A) Hosszú lejáratú betétek elszámolása cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) Hosszú lejáratú betétek elszámolása
1. Betételhelyezés a költségvetési számvitel szerint

T059163

–

K003

2. Betételhelyezés a pénzügyi számvitel szerint

T311/312

–

K32/33

a) Követelésként (amennyiben korábban nem került előírásra)

T094082

–

K0041

b) Teljesítésként

T005

–

K094083

a) Követelésként

T3514

–

K932

b) Teljesítésként

T311/312

–

K3514

3. A kamat jóváírása a költségvetési számvitel szerint

4. A kamat jóváírása a pénzügyi számvitel szerint

5. A jóváírt és tőkésített kamat könyvelése betétnövekményként: az 1. pont szerint.
6. Betét megszüntetés a költségvetési számvitel szerint

T005

–

K098173

7. Betét megszüntetés a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

–

K311/312”

17. Az R. 1. melléklet VII. fejezet D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása cím 2. pont d)
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) Teljesítésként

T005

–

K09811/
09824(3)”

18. Az R. 1. melléklet VII. fejezet D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása cím 3. pont c)
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a
kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége
valódi penziós ügyletnél) elhatárolása

T372

–

K851”

19. Az R. 1. melléklet VII. fejezet E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása
elszámolása cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint
a) Lejegyzés névértéken

T32/33

–

K4219

b) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként

T3514

–

K933

c) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként

T32/33

–

K3514

d) Fizetendő kamat

T851

–

K4213

e) Kamatrész elhatárolása

T372

–

K851”

20. Az R. 1. melléklet VII. fejezet K) Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások cím 4. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4. Idegen pénzeszközök bevételként történő átvezetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Az idegen pénzeszköz kivezetéseként

T368

–

K34

23996
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b) Követelésként

T351

–

K9

c) Teljesítésként

T32/33

–

K351”

21. Az R. 1. melléklet VII. fejezet L) Likviditási célú hitel napi záró egyenlegével kapcsolatos elszámolások cím 4.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T4219

–

K3311”

22. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék
elszámolása cím 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerint
a)
Nettó
összeg
kötelezettségként

kötelezettségvállalásként,

más

fizetési

T0022

–

K051232

b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként

T0022

–

K053512

c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként

T0022

–

K0522

d) Nettó összeg teljesítésként

T051233

–

K003

e) Általános forgalmi adó teljesítésként

T053513

–

K003

4. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó összeg kötelezettségként

T54/211
T6/7

–

K4211
K591

b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T3641

–

K4213

c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T843

–

K4213

d) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként

T55
T6/7

–

K4212
K591

e) Nettó összeg teljesítésként

T4211

–

K32/33

f) Általános forgalmi adó teljesítésként

T4213

–

K32/33”

23. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék
elszámolása cím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Kapcsolódó tétel: az esetleges árfolyam-különbözetek, készletfelhasználás elszámolása.”
24. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet F) Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek
nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„6. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a
költségvetési számvitel szerint

T051(3)

–

K003

7. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a
pénzügyi számvitel szerint

T4211

–

K366”

23997
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25. Az R. 1. melléklet IX. fejezet A) Az önkormányzatnál cím 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem
tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások összegét)

T005

–

K0911(3)”

26. Az R. 1. melléklet IX. fejezet A) Az önkormányzatnál cím a következő 12a. és 12b. ponttal egészül ki:
„12a. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások
egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a VII. fejezet B) Központi, irányító szervi
támogatás elszámolása cím 1. pontja szerint
12b. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások
egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 10. pont szerint”
27 Az R. 1. melléklet IX. fejezet A) Az önkormányzatnál cím 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötelezettségek)
elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

–

K05(2)

b) Kiadás teljesítésként

T05(3)

–

K003

c) Bevétel teljesítésként

T005

–

K0911(3)”

28. Az R. 1. melléklet IX. fejezet B) Az önkormányzat költségvetési szervénél cím a következő 8. és 9. ponttal egészül
ki:
„8. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások
egyéb befizetési kötelezettségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a 6. pont szerint azzal, hogy az a)
alpontban a K2. helyett a K502. rovat használata szükséges
9. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatások egyéb
befizetési kötelezettségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 7. pont szerint”
29. Az R. 1. melléklet IX. fejezet D) Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása cím 2. pont d) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) A havi nettósításban a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás elszámolása
da) Kötelezettség teljesítéseként

T421

–

K3654

db) Követelés teljesítéseként

T3654

–

K3511/3518

dc) Kapcsolódó tétel: a forgótőkével fedezett kiadások kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként és annak
teljesítéseként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint”
30. Az R. 1. melléklet X. fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai
cím 6. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Az 5. pont szerint korábban elszámolt végleges
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítéseként

T05(3)

–

K003”

31. Az R. 1. melléklet X. fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai
cím 7. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Teljesítésként (az 5. pont szerint korábban
kötelezettségek és a követelés összevezetése)

elszámolt

T421

–

K3511/3512”

23998
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32. Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli
juttatásai elszámolásai cím 11-14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11.
Társadalombiztosítás
pénzügyi
alapjainál
a
nem
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott
ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között
történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások
kifizetéseinek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3656

–

K332

12.
Társadalombiztosítás
pénzügyi
alapjainál
a
nem
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott
ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között
történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T332

–

K3656

13. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk
folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a finanszírozónál, a
másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési
számvitel szerint

T0021

–

K054(2)

b) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T054(2)
T0022

–

K0021
K054(2)

c) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján teljesítésként

T054(3)

–

K003

14. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk
folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a finanszírozónál, a
másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként

T843

–

K4214

b) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján a pénzügyi számvitel
szerint

T4214

–

K3676

c) A megtérítendő kifizetések társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
felé történő megtérítése a pénzügyi számvitel szerint

T3676

–

K332”

33. Az R. 1. melléklet X. fejezet D) Erzsébet utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális
támogatások, ellátások elszámolása cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Önkormányzatnál az utalványok átadásának elszámolása az
ellátottaknak a pénzügyi számvitel szerint

T4214

–

K366”

34. Az R. 1. melléklet X. fejezet D) Erzsébet utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális
támogatások, ellátások elszámolása cím 6. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Az önkormányzatok részére az utalványok
elszámolása a költségvetési számvitel szerint

kiadásának

T055063

–

K003”

35. Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás
elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.) cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint

T3421

–

K368”

23999
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36. Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás
elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.) cím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Kötelezettségvállalás, kötelezettség a kapott támogatás terhére
a) A költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalás

T0021

–

K05(2)

b) A költségvetési számvitel szerint végleges kötelezettségvállalás,
más fizetési kötelezettség

T05(2)
T0022

–

K0021
K05(2)

c) A pénzügyi számvitel szerint kötelezettség

T1-8

–

K42”

37. Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás
elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.) cím a következő 6a. ponttal egészül ki:
„6a. Támogatás felhasználása (kifizetés) a pénzügyi számvitel szerint
a) A kötelezettség és a követelés összevezetéseként

T42

–

K3516/3517

b) Az idegen pénzeszközök kivezetéseként

T368

–

K3421”

38. Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolás cím a következő 9a. ponttal egészül ki:
„9a. Előzetesen felszámított és fizetendő általános forgalmi adó
összevezetése

T3642

–

K3641”

39. Az R. 1. melléklet XII. fejezet F) Követelések értékvesztésének elszámolása cím helyébe a következő rendelkezés
lép:
„F) Követelés értékvesztésének és értékvesztés visszaírásának elszámolása
1. Értékvesztés a költségvetési számvitel szerint

T0041

–

K09(2)

2. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T843

–

K3581-3586

3. Értékvesztés visszaírása a költségvetési számvitel szerint

T09(2)

–

K0041

4. Értékvesztés visszaírása a pénzügyi számvitel szerint

T3581-3586

–

K923”

40. Az R. 1. melléklet XII. fejezet G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása cím 4. pont a) alpontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
T1-2/3641/5/8
T6/7

„a) Kötelezettségként

–

K4213/4215-4218
K591”

41. Az R. 1. melléklet XII. fejezet H) Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása cím 2. pont a)
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a)
Végleges
kötelezettségként

kötelezettségvállalásként,

más

fizetési

T0022

–

K053552”

a) Követelésként

T094102

–

K0041

b) Bevétel teljesítésként

T005

–

K094103

42. Az R. 1. melléklet XII. fejezet a következő O) címmel egészül ki:
„O) Kerekítési különbözet elszámolása
1. Kerekítési különbözet elszámolása költségvetési számvitel szerint

24000
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c) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

–

K053552

d) Kiadás teljesítéseként

T053553

–

K003

a) Követelésként

T3514

–

K923

b) Bevétel teljesítésként

T32/33

–

K3514

c) Kötelezettségként

T843

–

K4213

d) Kiadás teljesítésként

T4213

–

K32/33”

2. Kerekítési különbözet elszámolása pénzügyi számvitel szerint

43. Az R. 1. melléklet XII. fejezete a következő P) és Q) címmel egészül ki:
„P) Költségvetési évben nyilvántartásba vett tévesen, hibásan teljesített költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a
költségvetési évben történő visszatérülésének elszámolása
1. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor
a költségvetési számvitel szerint
a) Teljesítés csökkentéseként

T09(3)

–

K005

b) Követelés korrigálásaként

T004

–

K09(2)

2. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor
a pénzügyi számvitel szerint
a) Bevétel csökkentésként

T9

–

K351

b) Követelés átvezetéseként kapott előlegbe

T351

–

K3671

3. Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése

T3671

–

K32/22

4. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor
a költségvetési számvitel szerint
a) Teljesítés csökkentéseként

T003

–

K05(3)

b) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség csökkentéseként

T05(2)

–

K0022

5. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor
a pénzügyi számvitel szerint
a) Költség, ráfordítás, eszköz csökkentéseként

T42
T591

–

K1/2/5/8
K6/7

b) Kötelezettség átvezetéseként

T3651

–

K42

6. Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése

T32/22

–

K3651

Q) Költségvetési évben nyilvántartásba vett tévesen, hibásan teljesített költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a
költségvetési évet követően történő visszatérülésének elszámolása
1. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves,
hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a
költségvetési számvitel szerint

T0022

–

K053552

24001

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 171. szám

2. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves,
hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi
számvitel szerint

T843

–

K4213

T053553

–

K003

T4213

–

K32/33

5. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves,
hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a
költségvetési számvitel szerint

T094102

–

K004

6. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves,
hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi
számvitel szerint

T3514

–

K923

7.
Költségvetési
kiadások
pénzforgalmi
elszámolása a költségvetési számvitel szerint

visszatérülésének

T005

–

K094103

8.
Költségvetési
kiadások
pénzforgalmi
elszámolása pénzügyi számvitel szerint

visszatérülésének

T32/33

–

K3514”

3. Költségvetési bevételek pénzforgalmi
elszámolása a költségvetési számvitel szerint

visszatérítésének

4. Költségvetési bevételek pénzforgalmi
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

visszatérítésének

44. Az R. 1. melléklet XIII. fejezet 9. és 10. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9. 492-es számla átvezetése (egyenlegtől függően)

T416/492

–

K492/416

10. Mérlegszámlák zárása

T493/1-4

–

K1-4/493”

–

K491/1-4”

45. Az R. 1. melléklet XIV. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A mérleg számlák nyitása

T1-4/491

46. Az R. 1. melléklet XV. fejezet B) Beolvadás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht. 11. §
(5) bekezdése szerinti szervnél cím 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél
kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a
pénzügyi számvitel szerint

T495
T413

–

K413
K495”
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2. melléklet a 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet I. fejezet A) A költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli
számlák használata összefoglalóan: cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) A költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák használata
összefoglalóan:
Jelleg

Gazdasági események hatása a főkönyvi számlára
Növekedés
Csökkenés
EllenEllenEllen-számla
T/K
T/K
T/K
számla
számla
Nyilvántartási számlák:
006
T
006
K
006
K
006
T
006
K
006
K
006
T
006
K
006
K
006
T
006
K
006
K
T
001
K
001
K
―
002
K
002
T
002
T
T
003
K
003
K
―

Nyitás

Számla
E/F

T/K

01
02
03
04
05(1)

E
E
E
E
E

T
T
T
T

05(2)
05(3)

F
E

09(1)

F

09(2)
09(3)

E
F

―
K
―
―
T

―
004

―

―

1
Kivéve:
1(6)
1(8)
1(9)

E

T

491

E
F
F

T
K
K

491
491
491

2
2(8)

E
F

T
K

491
491

3
Kivéve:
318
3318
3328
358
363

E

T

491

F
F
F
F
E/F

K
K
K
K

491
491
491
491

―

―

3642

F

36518
367

F
F

―
K
K

―
491
491

4
Kivéve:
412
414
416

F

K

491

F
F
F

T/K
T/K
T/K

491
491
491

5

E

Kivéve:
571

―

―

F

572

F

―

―

6

E

―

―

―

―

Zárás
Ellen-számla
006
006
006
006
001
002
003

K

001

T

001

T

001

T
K

004
005

K
T

004
005

K
T

004
005

Könyvviteli számlák:
1. számlaosztály
T

K

K

493

K
T
T

493
493
493

K
T

K
T

493
493

K

K

493

K
K
K
K
T/K

T
T
T
T
T/K

T
T
T
T

493
493
493
493

K

T

―
T

―
3641

K
K
4. számlaosztály
K

T
T

T
T

493
493

T

T

493

K
K
K
5. számlaosztály
T

T
T
T

T/K
T/K
T/K

493
493
493

K

K

8

K

T

T/K

492

K

T

T

492

T
415
K
K
2. számlaosztály
T
K
3. számlaosztály
T

6. számlaosztály
T

K
T
T

K

415

691-en
keresztül
átvezetés a 7.
számlaosztályba

24003
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7

E

―

―

8

E

―

―

―

―

―

―

9

F

001
002
003

E
F

004
005

F
E

006

F

T

05(2)

―

―
09(2)

―
K

―
01-04

7. számlaosztály
T

K

591

8. számlaosztály
T

K

492

9. számlaosztály
K

T

Nyilvántartási ellenszámlák:
T/K
05(1)/
09(1)
T
K

T/K

05(1)/
09(1)

T

492

T/K

K
T

K
T

05(1)/
09(1)
05(2)
05(3)

K
T

T
K

T
K

09(2)
09(3)

K

T

T

01-04”

2. Az R. 1. melléklet II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T8434

–

K32/33”

3. Az R. 1. melléklet II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 4. pont e) és f) alpontjai helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó
(előleg utáni általános forgalmi adóval)

T8434

–

K4216

f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó rendezése

T4216

–

K8434”

4. Az R. 1. melléklet II. fejezet C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása címe helyébe a
következő rendelkezés lép:
„C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása
Beruházás átadás a pénzügyi számvitel szerint

T863

–

K151”

5. Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések G) Pénzügyi lízing során átvett immateriális javak, tárgyi eszközök
elszámolása cím 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T8434

–

K4213”

6. Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések L) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása címe
helyébe a következő rendelkezés lép:
„L) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása
Felújítás átadás a pénzügyi számvitel szerint

T863

–

K152”

7. Az R. 1. melléklet III. fejezet Növekedések M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök
elszámolása cím 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Az átadó oldaláról

T094112

–

K0041”

8. Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása cím helyébe a következő
rendelkezés lép:
„C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint

T8434

–

K118-158”

24004
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9. Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„E) Apportba adás elszámolása
1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T864

–

K11/121-151

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés
kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T118-158
T119-149

–

K864

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415

–

K116-146

a) Átadáskor

T36582/36584

–

K9423

b) Cégbírósági bejegyzéskor

T161-163

–

K36582/36584”

4. Átadás a pénzügyi számvitel szerint

10. Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések F) Térítés nélküli átadás elszámolása cím 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint,
ha az átadó nem hárítja át az átvevőre

T8434

–

K3642”

11. Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi
eszközök elszámolása cím 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Követelésként

T3514

–

K9232”

12. Az R. 1. melléklet III. fejezet Csökkenések J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson
kívüli szervezetnek, személynek cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Értékhelyesbítés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint

T415
T186

–

K116-146
K415”

13. Az R. 1. melléklet III. fejezet Tárgyi eszközök fenntartása A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás
elszámolása cím 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

T8434

–

K4213”

14. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések A) Részesedések vásárlásának elszámolása cím 3. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint

T161-163/165/
241

–

K4216/4219”

15. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor cím 3. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Befizetés esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint

T36581/36583

–

K4216”

16. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor cím 6. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi
számvitel szerint

T161-163/165

–

K36581/36583”

17. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása cím 1.
pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A névértékig

T0021

–

K059121/
059122/05921/059
22(2)”
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18. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása cím 2.
pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A felhalmozott kamat nélkül

T059121/
059122/05921/059
22(2)
T0022

–

K0021
K059121/
059122/05921/059
22(2)”

19. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Növekedések C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása cím 4.
pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A felhalmozott kamat nélkül

T059121/
059122/05921/059
22(3)

–

K003”

20. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Csökkenések B) Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása cím
helyébe a következő rendelkezés lép:
„B) Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása
1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint

T863

–

K16/17/24

2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének
kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T168/178/
2481/2482

–

K863”

21. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Csökkenések C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása cím 1. pont
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T864

–

K16/17/24”

22. Az R. 1. melléklet IV. fejezet Egyéb gazdasági események B) Átalakuláskor a részesedések növekedése
elszámolása cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„B) Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása
1. Régi részesedés könyv szerinti értéke kivezetése a pénzügyi
számvitel szerint

T862

–

K16/241

2. Új részesedés bekerülési értéke

T16/241

–

K94231”

23. Az R. 1. melléklet V. fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 4. pont f) és g) alpontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„f) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó
(előleg utáni általános forgalmi adóval)

T8434

–

K4213

g) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános
forgalmi adó rendezése

T4213

–

K8434”

24. Az R. 1. melléklet V. fejezet Csökkenések B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása cím 3. pont a) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„a) Nettó érték

T3514

–

K912/9232”

25. Az R. 1. melléklet V. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása cím 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

T864

–

K211/212”

24006
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26. Az R. 1. melléklet V. fejezet Csökkenések F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása cím 1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint

T863

–

K211/212”

27. Az R. 1. melléklet V. fejezet Csökkenések G) Értékvesztés elszámolása címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„G) Értékvesztés elszámolása
Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8434

–

K218/228”

28. Az R. 1. melléklet VI. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása cím 1. pont a) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„a) Ráfordítás elszámolása

T864

–

K232”

29. Az R. 1. melléklet VI. fejezet Csökkenések F) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása cím 1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T863

–

K232”

30. Az R. 1. melléklet VI. fejezet Csökkenések G) Értékvesztés elszámolása cím 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8434

–

K238”

31. Az R. 1. melléklet VII. fejezet A) Hosszú lejáratú betétek elszámolása cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) Lekötött bankbetétek elszámolása
1. Lekötött bankbetét elhelyezése a költségvetési számvitel szerint

T059163

–

K003

2. Lekötött bankbetét elhelyezése a pénzügyi számvitel szerint

T311/312

–

K32/33

a) Követelésként (amennyiben korábban nem került előírásra)

T094082

–

K0041

b) Teljesítésként

T005

–

K094083

a) Követelésként

T3514

–

K932

b) Teljesítésként

T311/312

–

K3514

3. A kamat jóváírása a költségvetési számvitel szerint

4. A kamat jóváírása a pénzügyi számvitel szerint

5. A jóváírt és tőkésített kamat könyvelése betétnövekményként: az 1. pont szerint.
6. Lekötött bankbetét megszüntetése a költségvetési számvitel
szerint

T005

–

K098173

7. Lekötött bankbetét megszüntetése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

–

K311/312”

32. Az R. 1. melléklet VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 2. pont a) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„a) Kötelezettségként

T8434

–

K4219”

24007
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33. Az R. 1. melléklet VII. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. Központi, irányító szervi támogatás elszámolása a fejezeti elszámolási számlán (kincstári körben) a pénzügyi számvitel
szerint
a) Jóváírásként

T331

–

K361

b) Teljesítésként

T361

–

K331”

34. Az R. 1. melléklet VII. fejezet D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása cím 1. pont a)
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Tőkeösszeg (eladási ár)

T0021

–

K05911/
05924/
05925(2)”

35. Az R. 1. melléklet VII. fejezet D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása cím 2. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint

a) Tőkeösszeg (eladási ár) végleges kötelezettségvállalásként, más
fizetési kötelezettségként

T05911/
05924/
05925(2)
T0022

–

K0021
K05911/
05924/
05925(2)

b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a
kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár különbsége
valódi penziós ügyletnél) végleges kötelezettségvállalásként, más
fizetési kötelezettségként

T053532
T0022

–

K0021
K053532

c) Követelésként

T09811/
09824/
09825(2)

–

K0041

d) Teljesítésként

T005

–

K09811/
09824/
09825(3)”

36. Az R. 1. melléklet VII. fejezet D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása cím 6. pont a)
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Visszafizetés (visszavásárlás
tőkeösszegig (eredeti eladási árig)

valódi

penziós

ügyletnél)

a

T05911/
05924/
05925(3)

–

K003”

37. Az R. 1. melléklet VII. fejezet E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása
elszámolása cím 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Visszafizetendő névérték

T0021

–

K059123/
059124/
059125/
059126/
05923(2)”

24008
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38. Az R. 1. melléklet VII. fejezet E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása
elszámolása cím 2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) Névérték végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési
kötelezettségként

T059123/
059124/
059125/
059126/
05923(2)
T0022

–

K0021
K059123/
059124/
059125/
059126/
05923(2)”

39. Az R. 1. melléklet VII. fejezet E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása
elszámolása cím 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Értékpapír beváltásának elszámolása a költségvetési számvitel
szerint

T059123/
059124/
059125/
059126/
05923(3)

–

K003”

40. Az R. 1. melléklet VII. fejezet F) Forint készpénzfelvétel elszámolása cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„F) Forint készpénzfelvétel elszámolása
1. Felvett pénzösszeg a pénzügyi számvitel szerint

T321

–

K361

2. Felvett pénzösszeg terhelési értesítő alapján a pénzügyi számvitel
szerint

T361

–

K331”

41. Az R. 1. melléklet VII. fejezet G) Forint elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása cím helyébe a következő
rendelkezés lép:
„G) Forint elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása
1. Elektronikus pénzeszköz feltöltése a számlakivonat alapján a
pénzügyi számvitel szerint

T361

–

K33

2. Feltöltött pénzösszeg az elektronikus pénzeszköz kibocsátója
értesítése alapján a pénzügyi számvitel szerint

T323

–

K361”

42. Az R. 1. melléklet VII. fejezet H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára cím 1. és 2. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Átutalt pénzösszeg nyilvántartási árfolyamon a pénzügyi
számvitel szerint

T361

–

K332

2. Átutalt pénzösszeg jóváírási értesítő alapján a pénzügyi számvitel
szerint

T331

–

K361”

43. Az R. 1. melléklet VII. fejezet K) Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások címe helyébe a következő
rendelkezés lép:
„K) Letétekkel, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközökkel, biztosítékokkal kapcsolatos elszámolások
1. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,
biztosítékok jóváírása, befizetése a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

–

K3678

2. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,
biztosítékok kifizetése a pénzügyi számvitel szerint

T3678

–

K32/33

24009
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3. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő átvezetésének
elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T09(2)

–

K0041

b) Teljesítésként

T005

–

K09(3)

4. Letétek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok bevételként történő átvezetésének
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Követelésként

T351

–

K9

b) Teljesítésként

T3678

–

K351”

44. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet A) Illetményelőleg folyósítása cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) Illetményelőleg folyósítása
Illetményelőleg a pénzügyi számvitel szerint

T36515

–

K32/33”

45. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági
események elszámolásai cím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Illetményelőleg rendezése a pénzügyi számvitel szerint

T4211

–

K36515”

46. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági
események elszámolásai cím 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Követelés teljesítéseként

T005

–

K094113”

47. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
cím 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T094112

–

K0041

b) Teljesítésként

T005

–

K094113

a) Követelésként

T3514

–

K9232

b) Teljesítésként

T3657

–

K3514”

4. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

48. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások
cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése a
pénzügyi számvitel szerint

T3661

–

K32/33”

49. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások
cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a pénzügyi
számvitel szerint

T371

–

K9232”

24010
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50. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások
cím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése
rendezése a pénzügyi számvitel szerint

T4211

–

K3661”

51. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék
elszámolása cím 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1. Munkavállalónak utólagos elszámolásra
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

kiadott

előleg

2. Az előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint

T36515

–

K32/33

T32/33

–

K36515”

52. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék
elszámolása cím 4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként

T8434

–

K4213”

53. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet F) Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek
nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Szállítói számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint

T3662

–

K32/33”

54. Az R. 1. melléklet VIII. fejezet F) Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek
nem minősülő eszközök beszerzésével kapcsolatos elszámolás cím 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a
pénzügyi számvitel szerint

T4211

–

K3662”

55. Az R. 1. melléklet IX. fejezet A) Az önkormányzatnál cím 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem
tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások összegét)

T331

–

K3511”

56. Az R. 1. melléklet IX. fejezet A) Az önkormányzatnál cím 10. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Kötelezettségként (irányító szervi támogatás)

T8434

–

K4219”

57. Az R. 1. melléklet IX. fejezet C) Nettó finanszírozás elszámolása cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Nettó finanszírozás elszámolása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint
a) A helyi önkormányzatokat megillető támogatások lebonyolítási
számlán történő jóváírásának elszámolása

T3312

–

K3672

b) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő
családtámogatási ellátások elszámolása

T3312

–

K3657

c) Közteher és egyéb fizetési kötelezettség (munkáltatót terhelő,
munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) teljesítése

T3672

–

K3312

d) A nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető
támogatásból levont forgótőke visszapótlás kiutalása a megyei
igazgatóságok lebonyolítási számláira

T3672

–

K3312

e) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások részének kiutalása a megyei
igazgatóságok lebonyolítási számláira

T3657

–

K3312

társadalombiztosítási

és
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f) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások
részének
kiutalása
a
helyi
önkormányzatok fizetési számláira

T3657

–

K3312

g) A helyi önkormányzatokat megillető nettósított támogatás
kiutalása a helyi önkormányzatok fizetési számláira

T3672

–

K3312”

58. Az R. 1. melléklet IX. fejezet C) Nettó finanszírozás elszámolása cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Nettó finanszírozás elszámolása a megyei igazgatóságoknál pénzügyi számvitel szerint
a) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és
családtámogatási
ellátások
lebonyolítási
számlán
történő
jóváírásának elszámolása (megyei igazgatóság által teljesített rész)

T3312

–

K3657

b) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és
családtámogatási ellátások kifizetésének elszámolása jogosult felé
(megyei igazgatóság által teljesített rész)

T3657

–

K3312”

59. Az R. 1. melléklet IX. fejezet D) Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása cím 1. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a megyei igazgatóságoknál a pénzügyi számvitel szerint
a) Forgótőke feltöltési kötelezettség jóváírása

T3312

–

K3674

b) A havi nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető
támogatásból levont forgótőke visszapótlás átutalása a megyei
igazgatóságok lebonyolítási számláira

T3312

–

K3674

c) A helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szerv (OEP nettó kör) által a megyei igazgatóságok
lebonyolítási számláira beutalt (havi vagy negyedéves) forgótőke
összegének jóváírása

T3312

–

K3674

d) Visszajáró forgótőke helyi önkormányzat, helyi önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szerv (OEP nettó kör) részére
történő átutalásának elszámolása

T3674

–

K3312

e) A forgótőke havi felhasználásának (munkabér, levonások, letiltások
stb. elutalása jogosult részére) elszámolása

T3674

–

K3312

f) Év végén a forgótőke összegének visszautalása a helyi
önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szerv (OEP nettó kör) részére

T3674

–

K3312”

60. Az R. 1. melléklet X. fejezet A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai
cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (támogatási
előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint,
egyébként a beszámoló elfogadásakor)

T8434/864

–

K4215/4218”

61. Az R. 1. melléklet X. fejezet A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai
cím 8. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36516

–

K8434/864”

24012
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62. Az R. 1. melléklet X. fejezet A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai
cím 10. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T32/33

–

K36516”

63. Az R. 1. melléklet X. fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai
cím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül

T922/941

–

K367113

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T8434/864

–

K4215/4218”

64. Az R. 1. melléklet X. fejezet B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai
cím 12. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T367113

–

K32/33”

65. Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli
juttatásai elszámolásai cím 1-4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

–

K054/05509/
05511/05512/
0587/0588/
0589(2)

T054/05509/
05511/05512/
0587/0588/0589(2)
T0022

–

K0021
K054/05509/
05511/05512/
0587/0588/
0589(2)

T8434/864

–

K4214/4215/
4218

a) Teljesítésként

T054/05509/
05511/05512/
0587/0588/
0589(3)

–

K003

b) Támogatási előlegnél elszámolási kötelezettség

T031

–

K006”

„1. Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési
számvitel szerint

T0021

2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint
(támogatási előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés
szerint, egyébként a beszámoló elfogadásakor)

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (támogatási
előlegnél a támogatói okirat/támogatási szerződés szerint,
egyébként a beszámoló elfogadásakor)
4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint

66. Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli
juttatásai elszámolásai cím 7. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Adott (a folyósítás) évén túl

T0965/0975(2)

–

K0041”

67. Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli
juttatásai elszámolásai cím 8. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T36516

–

K8434/864”

68. Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli
juttatásai elszámolásai cím 9. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Adott (a folyósítás) évén túl

T005

– K0965/0975(3)”

24013
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69. Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli
juttatásai elszámolásai cím 10. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T32/33

–

K36516”

70. Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli
juttatásai elszámolásai cím 11. és 12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Társadalombiztosítás
pénzügyi
alapjainál
a
nem
„11.
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott
ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között
történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások
kifizetéseinek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3656

–

K3312

12.
Társadalombiztosítás
pénzügyi
alapjainál
a
nem
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott
ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között
történő elszámolásnál a nem finanszírozónál kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T3312

–

K3656”

71. Az R. 1. melléklet X. fejezet C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli
juttatásai elszámolásai cím 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de általuk
folyósított ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás között történő elszámolásnál a finanszírozónál, a
másik alap által kifizetett ellátások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként

T8434

–

K4214

b) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján a pénzügyi számvitel
szerint

T4214

–

K3676

c) A megtérítendő kifizetések társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
felé történő megtérítése a pénzügyi számvitel szerint

T3676

–

K3312”

72. Az R. 1. melléklet X. fejezet D) Erzsébet utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális
támogatások, ellátások elszámolása cím 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Teljesítésként

T3662

–

K3511”

73. Az R. 1. melléklet X. fejezet D) Erzsébet utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális
támogatások, ellátások elszámolása cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Önkormányzatnál az utalványok átadásának elszámolása az
ellátottaknak a pénzügyi számvitel szerint

T4214

–

K3662”

74. Az R. 1. melléklet X. fejezet D) Erzsébet utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális
támogatások, ellátások elszámolása cím 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A központi költségvetésben az önkormányzatoknak utalványban adott támogatás elszámolása: az A)
Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai cím 1-3. pontja szerint, az alábbi
kiegészítésekkel
a) Pénzügyi teljesítés elszámolása az utalvány forgalmazója felé a
pénzügyi számvitel szerint

T3662

–

K32/33

b) Az önkormányzatok részére az utalványok kiadásának elszámolása
a költségvetési számvitel szerint

T055063

–

K003

c) Az önkormányzatok részére az utalványok kiadásának elszámolása
a pénzügyi számvitel szerint

T4215

–

K3662”

24014
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75. Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása cím 1. és 2. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„1. A lakáskölcsön számlára pénzeszköz átvezetés a pénzügyi
számvitel szerint

T361

–

K33

2. A lakáskölcsön számlán pénzeszköz jóváírás a pénzügyi számvitel
szerint

T331

–

K361”

76. Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása cím 4. pont c) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„c) Követelés tőkeösszege

T09742

–

K0041”

77. Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása cím 5. pont a) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„a) Követelés tőkeösszege

T3517

–

K331”

78. Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása cím 6. és 7. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„6. Kölcsön visszafizetése a költségvetési számvitel szerint

T005

–

K09743

7. Kölcsön visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint

T331

–

K3517”

79. Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása cím 10-12. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„10. Kapott kamat a pénzügyi számvitel szerint

T331

–

K3514

a) Követelésként

T094112

–

K0041

b) Teljesítésként

T005

–

K094113

a) Követelésként

T3514

–

K9232

b) Teljesítésként

T331

–

K3514”

11. Késedelmi kamat a költségvetési számvitel szerint

12. Késedelmi kamat a pénzügyi számvitel szerint

80. Az R. 1. melléklet X. fejezet E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása cím 14. pont b) alpontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„b) Teljesítésként

T4213

–

K331”

81. Az R. 1. melléklet X. fejezet F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása cím 2. pont c) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Követelés tőkeösszege

T0914/0923/
0962/0963/
0964/0972/
0973/0974(2)

–

K0041”
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82. Az R. 1. melléklet X. fejezet F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása cím 5. pont a) alpontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A tőkeösszeg visszafizetése

T005

–

K0914/0923/
0962/0963/
0964/0972/
0973/0974(3)”

83. Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás
elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.) cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Támogatásról való értesítés a költségvetési számvitel szerint
a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)

T001

–

K0965/0975(1)

b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre)

T05(1)

–

K001

c) Követelésként

T0965/0975(2)

–

K0041”

84. Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás
elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.) cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint

T33

–

K36791”

85. Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás
elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.) cím 6. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Bevételi előirányzat teljesítéseként

T005

– K0965/0975(3)”

86. Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás
elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.) cím 6a. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) A nemzetközi
kivezetéseként

támogatási

program

pénzeszközeinek

T36791

–

K33”

87. Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás
elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.) cím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint
a) Adott (a folyósítás) évén belül

T9232/9423

–

K367113

b) Adott (a folyósítás) évén túl

T8434/864

–

K4215/4218”

88. Az R. 1. melléklet X. fejezet H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás
elszámolása (Áht. 20. § (1) bek.) cím 10. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Adott (a folyósítás) évén belül

T367113

–

K32/33”

89. Az R. 1. melléklet X. fejezet I) Garanciák, kezességek elszámolásai cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„3. Jogosult felszólítása a teljesítésre a pénzügyi számvitel szerint
a) Kötelezettségként

T8434/864

–

K4215/4218

b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként

T3511/3512/
3516/3517

–

K9232/9423”
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90. Az R. 1. melléklet XI. fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 6. és 7.
pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a
pénzügyi számvitel szerint

T911

–

K36711

7. Visszatérítési kötelezettség teljesítése a pénzügyi számvitel szerint

T36711

–

K33”

91. Az R. 1. melléklet XI. fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 11. pont a)
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Kötelezettségként

T8434

–

K4213”

92. Az R. 1. melléklet XII. fejezet A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„2. Előleg: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 36511/36512. könyvviteli
számlák helyett a 36514. (kiküldetési előleg esetén a 36515.) könyvviteli számlát kell használni”
93. Az R. 1. melléklet XII. fejezet A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása cím 4. pont b) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„b) Előleg rendezése

T4213

–

K36514”

94. Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolás cím 2. pont b) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„b) Nem levonható általános forgalmi adó

T8434

–

K4213/4216/
4217”

95. Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolás cím 9. pont b) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„b) Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó

T8434

–

K3642”

96. Az R. 1. melléklet XII. fejezet C) Általános forgalmi adó elszámolás cím 18. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„18. Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen
felszámított általános forgalmi adó vissza nem igényelhető részének
elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T8434

–

K3641”

97. Az R. 1. melléklet XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. Behajthatatlan követelés a pénzügyi számvitel szerint

T8432/8433

–

K35”

98. Az R. 1. melléklet XII. fejezet E) Követelés elengedése cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Követelés elengedése a pénzügyi számvitel szerint

T864

–

K351”

99. Az R. 1. melléklet XII. fejezet F) Követelés értékvesztésének elszámolása cím 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8434

–

K358”

24017
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100. Az R. 1. melléklet XII. fejezet F) Követelés értékvesztésének és értékvesztés visszaírásának elszámolása cím 4.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Értékvesztés visszaírása a pénzügyi számvitel szerint

T358

–

K9232”

101. Az R. 1. melléklet XII. fejezet G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása cím 1. és 2. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„1. Az elszámolásra kiadott összeg a pénzügyi számvitel szerint

T36515

–

K32/33

2. Az elszámoláskor a visszavett összeg a pénzügyi számvitel szerint

T32/33

–

K36515”

102. Az R. 1. melléklet XII. fejezet H) Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása cím 1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint

T8434

–

K36518”

103. Az R. 1. melléklet XII. fejezet H) Adott előlegek értékvesztésének és visszaírásának elszámolása cím 3. és 4. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a pénzügyi számvitel
szerint

T36518

–

K9232

4. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T094112

–

K004

b) Teljesítésként

T005

–

K094113”

104. Az R. 1. melléklet XII. fejezet J) Adott engedmény elszámolása cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„2. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint
a) Nettó eladási ár

T912/9232

–

K3514/3515

b) Kiszámlázott általános forgalmi adó

T3642

–

K3514”

105. Az R. 1. melléklet XII. fejezet J) Adott engedmény elszámolása cím 4. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi
számvitel szerint

T8434

–

K35”

106. Az R. 1. melléklet XII. fejezet K) Tartozásátvállalás (kötelezettség átvállalása) elszámolása cím 2. és 3. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. Átvállalt kötelezettségek a pénzügyi számvitel szerint

T864

–

K42

3. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint (az Szt. 33. § (1)
bekezdése és az Áhsz. 13. § (10) bekezdése szerint)

T373

–

K864”

107. Az R. 1. melléklet XII. fejezet O) Kerekítési különbözet elszámolása cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„O) Kerekítési különbözet elszámolása
„1. Kerekítési különbözet elszámolása költségvetési számvitel szerint
a) Követelésként

T094112

–

K0041

b) Teljesítésként

T005

–

K094113

24018
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c) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként

T0022

–

K053552

d) Kiadás teljesítéseként

T053553

–

K003

a) Követelésként

T3514

–

K9232

b) Teljesítésként

T32/33

–

K3514

c) Kötelezettségként

T843

–

K4213

d) Kiadás teljesítésként

T4213

–

K32/33”

2. Kerekítési különbözet elszámolása pénzügyi számvitel szerint

108. Az R. 1. melléklet XII. fejezet P) Költségvetési évben tévesen, hibásan nyilvántartásba vett, teljesített
költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évben történő elszámolása cím 2. és 3. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„2. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor
a pénzügyi számvitel szerint
a) Bevétel csökkentésként

T9

–

K351

b) Követelés átvezetéseként kapott előlegbe

T351

–

K36711

3. Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése

T36711

–

K32/33”

109. Az R. 1. melléklet XII. fejezet P) Költségvetési évben tévesen, hibásan nyilvántartásba vett, teljesített
költségvetési bevételeknek és kiadásoknak a költségvetési évben történő elszámolása cím 5. és 6. pontja helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„5. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves, hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor
a pénzügyi számvitel szerint
a) Költség, ráfordítás, eszköz csökkentéseként

T42

–

K1/2/5/8

b) Kötelezettség átvezetéseként

T36516

–

K42

6. Visszatérítés pénzforgalmi teljesítése

T32/33

–

K36516”

110. Az R. 1. melléklet XII. fejezet Q) A tévesen, hibásan nyilvántartásba vett, teljesített költségvetési bevételeknek és
kiadásoknak a költségvetési évet követően történő elszámolása cím 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Költségvetési bevételek visszatérítésének elszámolása a téves,
hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi
számvitel szerint

T8434

–

K4213”

111. Az R. 1. melléklet XII. fejezet Q) A tévesen, hibásan nyilvántartásba vett, teljesített költségvetési bevételeknek és
kiadásoknak a költségvetési évet követően történő elszámolása cím 5-7. pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„5. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves,
hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a
költségvetési számvitel szerint

T094112

–

K004

6. Költségvetési kiadások visszatérülésének elszámolása a téves,
hibás nyilvántartásba vétel, teljesítés ismertté válásakor a pénzügyi
számvitel szerint

T3514

–

K9232

7.
Költségvetési
kiadások
pénzforgalmi
elszámolása a költségvetési számvitel szerint

T005

–

K094113”

visszatérülésének
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112. Az R. 1. melléklet XV. fejezet B) Beolvadás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a jogutód, illetve az Áht.
11. § (5) bekezdése szerinti szervnél cím 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészleteinek átvétele

T31-33

–

K413”

113. Az R. 1. melléklet XV. fejezet C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél cím 19. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészletének átvétele

T31-33

–

K413”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 458/2014. (XII. 10.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Csűri Éva Katalint 2014. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. december 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05703-1/2014.

A köztársasági elnök 459/2014. (XII. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Apari Szabolcs Jánost 2014. december 15. napjától 2017. december 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
kinevezem.
Budapest, 2014. december 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05703-2/2014.

A köztársasági elnök 460/2014. (XII. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
Csedrekiné dr. Tóth Boglárkát 2014. december 15. napjától 2017. december 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
kinevezem.
Budapest, 2014. december 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05703-3/2014.

24021

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 171. szám

A köztársasági elnök 461/2014. (XII. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth Andrást
2014. december 15. napjától 2017. december 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. december 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05703-4/2014.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

