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III. Kormányrendeletek

A Kormány 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában, a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában 
és a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Áhsz.) 11.  § (9)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  mérlegben a  tartós részesedések között az  olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell 
kimutatni, amelyeket abból a célból szereztek, hogy tartós jövedelemre (osztalékra, kamatra) tegyenek szert, vagy 
befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjenek el. A tartós részesedéseken belül el kell különíteni az állam 
jegybanki részesedéseit (tartós részesedések jegybankban), a  tartós részesedéseket nem pénzügyi vállalkozásban, 
a  tartós részesedéseket pénzügyi vállalkozásban, a  helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok 
társulásokban való részesedéseit (tartós részesedések társulásokban), valamint az egyéb tartós részesedéseket.”

 (2) Az Áhsz. 11. §-a a következő (9a)–(9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  mérlegben a  tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban között kell kimutatni a  Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban, valamint az  Nvt. 2.  mellékletében meghatározott nem 
nonprofit, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó gazdasági 
társaságokban fennálló tartós részesedéseket (törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi 
vállalkozásban) és az egyéb nem nonprofit, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya 
alá nem tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket (tartós részesedések saját alapítású nem 
pénzügyi vállalkozásban).
(9b) A  mérlegben a  tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban között kell kimutatni az  Nvt. 2.  mellékletében 
meghatározott nem nonprofit, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény hatálya alá tartozó 
gazdasági társaságokban fennálló tartós részesedéseket (törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi 
vállalkozásban) és az  egyéb nem nonprofit, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény 
hatálya alá tartozó gazdasági társaságokban fennálló részesedéseket (tartós részesedések saját alapítású pénzügyi 
vállalkozásban).
(9c) Az egyéb tartós részesedések között kell kimutatni
a) a nonprofit gazdasági társaságban fennálló tartós részesedéseket,
b) az  olyan nemzetközi szervezetekben fennálló tartós részesedéseket, amely szervezetekhez Magyarország 
tőke-hozzájárulást teljesített, és
c) – a befektetési jegyek kivételével – a nem gazdasági társaságban, társulásban, nemzetközi szervezetben fennálló 
tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetéseket.”

 (3) Az Áhsz. 11. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) A  mérlegben a  tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kell kimutatni az  olyan hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat, amelyek lejárata, beváltása a  mérleg fordulónapját követő költségvetési évben még 
nem esedékes, és azokat a  mérleg fordulónapját követő költségvetési évben nem szándékoznak értékesíteni. 
A  tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni az  államkötvényeket és a  helyi 
önkormányzatok kötvényeit.
(11) A mérlegben a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között a tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló 
szervezetnek azokat a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és azok értékhelyesbítését kell kimutatnia, 
amelyek üzemeltetését államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek koncessziós szerződéssel átadta, vagy 
amelyekre államháztartáson kívüli szervezettel, személlyel vagyonkezelői szerződést kötött. Az átadáskor az eszköz 
bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, értékvesztését, értékhelyesbítését a  koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott eszközök közé kell átvezetni. A  koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök között el kell különíteni 



15412 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 158. szám 

a  koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és tartós részesedéseket, tartós 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.”

2. §  Az Áhsz. 12. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  mérlegben a  forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között az  olyan hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat és a  befektetési jegyeket kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a  mérleg 
fordulónapját követő költségvetési évben esedékes, vagy azokat a  mérleg fordulónapját követő költségvetési 
évben értékesíteni szándékoznak. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között el kell különíteni 
a kárpótlási jegyeket, a kincstárjegyeket, az államkötvényeket, a helyi önkormányzatok kötvényeit és a befektetési 
jegyeket.”

3. § (1) Az Áhsz. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  mérlegben a  pénzeszközök között kell kimutatni a  lekötött bankbetéteket, a  pénztárakat, csekkeket, 
betétkönyveket, valamint a forintszámlákat és a devizaszámlákat.”

 (2) Az Áhsz. 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A mérlegben a lekötött bankbetéteken belül kell kimutatni a betét elhelyezésének évén túli lejáratú forint és 
deviza lekötött bankbetéteket és az éven belüli lejáratú forint és deviza lekötött bankbetéteket.”

 (3) Az Áhsz. 13. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  mérlegben a  pénztárak, csekkek, betétkönyvek között kell kimutatni a  forint- és valutapénztárakban kezelt 
készpénzt, valamint a pénzforgalmi betétkönyvekben kezelt pénzeszközöket, a csekkeket és az elektronikus pénzt.
(4) A mérlegben a forintszámlák és a devizaszámlák között kell a számlatulajdonosnak kimutatnia a Kincstárban és 
a Kincstáron kívül forintban és devizában vezetett fizetési és más bankszámlái – ideértve az Ávr. 145. § (3) bekezdése 
szerinti alszámlákat és a Kincstár által a társadalombiztosítási támogatásokhoz, európai uniós vagy más nemzetközi 
forrásból finanszírozott támogatási programokhoz vagy más lebonyolítási, fejezeti elszámolási, technikai 
feladatokhoz, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások teljesítéséhez vezetett számlákat is – egyenlegét.”

4. §  Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A mérlegben az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként
a) a  2014. január 1-jén meglévő nem idegen pénzeszközök forrását – ide nem értve a  tulajdonosi joggyakorló 
szervezeteket –,
b) a nemzeti vagyonba nem tartozó egyéb eszközök 49/A–49/B. § szerinti változásait, és
c) a  központi kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó fizetési számlák egyenlegének év végi nullára csökkentését 
a  központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos beszámolási és könyvvezetési feladatokat ellátó szervezeteknél, 
valamint a  Kincstárban a  központi kezelésű előirányzatokhoz és a  finanszírozási kiadások, bevételek kezeléséhez 
kapcsolódóan vezetett technikai, lebonyolítási, beszedési és finanszírozási számlák – a Kincstár belső szabályzatában 
foglalt rend szerinti – év végi egyenlegének összevezetését
kell kimutatni.”

5. §  Az Áhsz. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  16.  §-ban foglaltaktól eltérően a  vagyonkezelésbe vett eszközök – ideértve, ha a  vagyonkezelői jog más 
vagyonkezelőtől való átvétellel, költségvetési szerv átalakításával, jogutód nélküli megszűnésével kapcsolatban 
keletkezik, de ide nem értve, ha a  vagyonkezelői jog vásárlással, saját előállítással keletkezik – és a  tulajdonosi 
joggyakorló szervezetnél a  más tulajdonosi joggyakorló szervezettől átvett eszköz bekerülési értéke az  átadónál 
kimutatott bruttó érték. Az  átvételt követően a  vagyonkezelésbe adónál, korábbi tulajdonosi joggyakorló 
szervezetnél az  átadásig elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést a  vagyonkezelésbe vevőnek, új tulajdonosi 
joggyakorló szervezetnek nyilvántartásba kell vennie.”

6. § (1) Az Áhsz. 16. § (3c) és (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3c) A  használatba vett, illetve a  mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközök bővítésével, rendeltetésének 
megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelésével összefüggésben 
idegen vállalkozó által végzett beruházás bekerülési értéke a  bővített, megváltozott rendeltetésű, átalakított, 
megnövelt élettartalmú, teljesítőképességű eszköz üzembe helyezése érdekében az  üzembe helyezésig felmerült, 
az  eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 158. szám 15413

munkáknak az egységes rovatrend (3) bekezdés szerinti rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 
végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.
(3d) A  már használatba vett, illetve a  mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön idegen vállalkozó által 
végzett felújítási munkák esetén a  felújítás bekerülési értéke az  elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga 
(kapacitása, pontossága) helyreállítása érdekében a  felújítás befejezéséig felmerült, az  eszközhöz egyedileg 
hozzákapcsolható tervezési, szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési munkáknak az  egységes 
rovatrend K71. Ingatlanok felújítása, K72. Informatikai eszközök felújítása, K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más 
fizetési kötelezettségek végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott vételára.”

 (2) Az Áhsz. 16. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha e  rendelet a  bekerülési értéket az  egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon nyilvántartott végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegében határozza meg, 
a bekerülési értéket nem módosítja a teljesítéskor realizált árfolyamnyereség miatt a végleges kötelezettségvállalás, 
más fizetési kötelezettség csökkentése.”

7. §  Az Áhsz. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések és az  adók módjára behajtandó követelések értékelése 
során az  értékvesztés összege a  kötelezettek együttes minősítése alapján egyszerűsített értékelési eljárással, azok 
csoportos értékelésével is meghatározható. Az egyszerűsített értékelési eljárás során az értékvesztést negyedévente, 
a tárgynegyedév utolsó napján fennálló, pénzügyileg nem rendezett közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések 
és az adók módjára behajtandó kis összegű követelések után kell elszámolni.”

8. §  Az Áhsz. 19. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az eszközök értékhelyesbítésére az  Szt. 57.  § (3)  bekezdését és 58.  § (1) és (5)–(9)  bekezdését kell alkalmazni azzal 
az eltéréssel, hogy]
„c) a  tartós részesedések után értékhelyesbítés csak a  gazdasági társaságokban – ide nem értve az  állam 
jegybankban fennálló részesedését – fennálló tartós részesedések után mutatható ki.”

9. §  Az Áhsz. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  mérlegben a  koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a  bekerülési értéken kell kimutatni, 
csökkentve az  elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, növelve a  terven felüli értékcsökkenés 
visszaírt összegével. Az  értékhelyesbítést külön kell kimutatni az  eszközök értékhelyesbítésének forrásával 
azonos összegben. A  koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök után a  terven felüli értékcsökkenést és 
az értékhelyesbítést a koncesszió jogosultja, a vagyonkezelő adatszolgáltatása alapján kell megállapítani.”

10. § (1) Az Áhsz. 25. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni az  anyagok, áruk nyereségjellegű 
leltárértékelési különbözetének összegét és a  (9a)  bekezdés szerinti más különféle egyéb eredményszemléletű 
bevételeket.”

 (2) Az Áhsz. 25. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni
a) az  egységes rovatrend B12. Elvonások és befizetések bevételei rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
b) az  egységes rovatrend B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről, B410. Biztosító által fizetett kártérítés, B411. Egyéb működési bevételek, B51. Immateriális 
javak értékesítése, B52. Ingatlanok értékesítése, B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése és B61. Működési célú 
garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről rovatokhoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlákon követelésként nyilvántartott összegeket,
c) a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott immateriális jószág, tárgyi eszköz – általános 
forgalmi adót nem tartalmazó – számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti értékét az  átadás-átvétel 
időpontjában,
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d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek 
értékvesztésének visszaírt összegét, és
e) a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem 
számlázott – utólag kapott engedmény szerződés szerinti összegét.”

11. § (1) Az Áhsz. 26. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni az  anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési 
különbözetének összegét, a kötelezett megszűnése és a más okból behajthatatlan követelés leírt összegét, valamint 
a (11a) bekezdés szerinti más különféle egyéb ráfordításokat.”

 (2) Az Áhsz. 26. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A más különféle egyéb ráfordítások között kell elszámolni
a) az egységes rovatrend K502. Elvonások és befizetések, K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 
belülre és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegeket,
b) az  egységes rovatrend K355. Egyéb dologi kiadások, K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, K501. Nemzetközi 
kötelezettségek, K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 
belülre, K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre, 
K509. Árkiegészítések, ártámogatások, K510. Kamattámogatások, K511. Működési célú támogatások az  Európai 
Uniónak és K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott 
összegeket, ideértve a veszteség jellegű kerekítési különbözetet is,
c) az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adót,
d) az immateriális javak, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenésének, a követelések és a készletek 
értékvesztésének összegét,
e) az  eredeti követelést engedményezőnél az  átruházott követelésnek a  könyv szerinti értékét a  követelés 
átruházásakor, és
f ) a szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem 
számlázott – utólag adott engedmény szerződés szerinti összegét.”

12. § (1) Az Áhsz. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni
a) a  tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a  tulajdonosnak, tulajdonosi joggyakorló szervezetnek 
a  gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor a  bevont részesedések könyv szerinti értékét, ha 
a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg,
b) a  tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a  gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén 
a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás befejezésekor az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor 
a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés könyv szerinti értékét,
c) a  térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét a  felszámított, az  átvevő által meg nem térített 
általános forgalmi adóval növelt összegben, és
d) az (5a) bekezdés szerinti más rendkívüli ráfordításokat.”

 (2) Az Áhsz. 28. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A más rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni
a) az  egységes rovatrend K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovathoz 
kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 
nyilvántartott összegeket,
b) az  egységes rovatrend K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson belülre, K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre, K87. Lakástámogatás, K88. Felhalmozási célú támogatások az  Európai Uniónak 
és K89.  Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovatokhoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott 
összegeket,
c) a behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyv szerinti értékét,
d) a  tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél a  gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén 
a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás befejezésekor az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor 
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a  megszűnés miatt – a  megszűnt részesedés ellenében – kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti 
értékének és az  átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a  kapott 
eszközök értéke a kevesebb,
e) az  Szt. 86.  § (6)  bekezdés a), d) és e)  pontjában, valamint (7)  bekezdés b)  pontjában meghatározott gazdasági 
eseményeket.”

13. § (1) Az Áhsz. 40. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  költségvetési könyvvezetés során a  visszatérítendő támogatások, kölcsönök és a  közhatalmi bevételek 
kivételével a költségvetési évben nyilvántartásba vett
a) költségvetési kiadásoknak a  teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését – ideértve 
a tévesen elszámolt költségvetési kiadások nyilvántartásba vételének megszüntetését is – a kiadások és a kiadáshoz 
kapcsolódó kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,
b) költségvetési bevételeknek a  teljesítéssel megegyező évben bármely okból történő visszatérülését – ideértve 
a  tévesen elszámolt költségvetési bevételek nyilvántartásba vételének megszüntetését is – a  bevételek és 
a bevételhez kapcsolódó követelések
csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. E  bekezdés alkalmazásában megegyező évnek kell tekinteni, ha 
a visszatérülésre vonatkozó követelés, kötelezettség a kiadás vagy bevétel teljesítésével azonos évre vonatkozik, és 
annak nyilvántartásba vétele a 39. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti időpontig vagy az 54/A. § (5) bekezdése szerinti 
hibajavítási időszakban megtörténik.
(3) A  közhatalmi bevételek esetén a  befolyt bevételek bármely időpontban történő visszatérülését a  kifizetéssel 
megegyező év közhatalmi bevételeivel szemben, azok csökkentéseként kell nyilvántartásba venni. Ha a közhatalmi 
bevétel összege ennek eredményeként év végén negatív előjelű lenne, annak összegét nullára kell módosítani, és 
a különbséget kiadásként a K355. Egyéb dologi kiadások rovaton kell elszámolni.
(4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti esetekben a  visszatérülésre vonatkozó követelés, kötelezettség keletkezését 
követően azonnal – legkésőbb a  (2)  bekezdés szerinti időpontig – el kell végezni a  korábbi költségvetési kiadás 
vagy költségvetési bevétel és a  hozzá kapcsolódó kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség vagy követelés 
csökkentését, és a  visszatérítésre vonatkozó követelést, kötelezettséget a  48.  § (8)  bekezdés a)  pontja vagy 48.  § 
(10)  bekezdés a)  pontja – a  (3)  bekezdés második mondatában foglalt esetben az  ott megjelölt rovatot terhelő 
végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként – szerint kell elszámolni.”

 (2) Az Áhsz. 40. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  költségvetési könyvvezetés során a  költségvetési évben nyilvántartásba vett visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök és a  finanszírozási bevételek és kiadások, valamint az  előző években nyilvántartásba vett (2)  bekezdés 
szerinti költségvetési bevételek és kiadások visszatérülését – ideértve a tévesen elszámolt költségvetési bevételeket 
és kiadásokat is – a 15. mellékletben az adott bevétel vagy kiadás visszatérítésének nyilvántartásba vételére rendelt 
rovaton kell nyilvántartásba venni.”

14. §  Az Áhsz. 41. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  egységes rovatrend K512. Tartalékok rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számla kizárólag 
a  kiadási előirányzatok nyilvántartására szolgáló számlára bontható tovább. A  nyilvántartási számlán csak a  42.  § 
(1) bekezdése szerinti gazdasági események nyilvántartásba vétele történhet.
(1b) A  K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése és a  B817. Betétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlák kizárólag a  kiadási és bevételi előirányzatok, valamint a  teljesítés nyilvántartására 
szolgáló számlákra bonthatók tovább.”

15. § (1) Az Áhsz. 43. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Nem lehet költségvetési évet követően esedékes követelést nyilvántartani az egységes rovatrendnek
a) a (13) bekezdés b) pontja szerinti, és
b) a B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, B8192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök 
bevételei és B821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.”

 (2) Az Áhsz. 43. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Nem lehet költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget 
nyilvántartani az egységes rovatrendnek
a) a (6) bekezdés és a (13) bekezdés a) pontja szerinti, és
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b) a  K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, 
kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9122. Befektetési 
célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K921. Forgatási célú 
külföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.”

 (3) Az Áhsz. 43. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ha a  helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács váltó 
kibocsátásával egyenlít ki valamely végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget, az  eredeti 
kötelezettségvállaláshoz, más fizetési kötelezettséghez kapcsolódó rovathoz tartozó teljesítés nyilvántartási 
számlán a  váltó kamatot nem tartalmazó összegének megfelelő kiadási teljesítést, a  B84. Váltóbevételek rovathoz 
kapcsolódó nyilvántartási számlákon követelést és bevételi teljesítést, valamint a  K94. Váltókiadások rovathoz 
kapcsolódó nyilvántartási számlán végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget kell nyilvántartásba 
venni. A  váltó kiegyenlítését a  K94. Váltókiadások rovathoz kapcsolódó teljesítés nyilvántartási számlán kell 
nyilvántartásba venni.”

 (4) Az Áhsz. 43. § (13) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Kizárólag a teljesítéssel egyidejűleg, a (12) bekezdés szerint lehet]
„a) kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget nyilvántartani az egységes rovatrend K913. Államháztartáson 
belüli megelőlegezések folyósítása és K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása,
b) követelést nyilvántartani az  egységes rovatrend B11. Önkormányzatok működési támogatásai, B15. Működési 
célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről, B21. Felhalmozási célú 
önkormányzati támogatások, B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről, B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól, B8122. Éven belüli lejáratú 
belföldi értékpapírok kibocsátása, B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása, B813. Maradvány 
igénybevétele, B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések, B816. Központi, irányító szervi támogatás, 
B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei, B823. Külföldi értékpapírok kibocsátása, B824. Hitelek, 
kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől, B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 
pénzintézetektől, B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei és B84. Váltóbevételek,”
(rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.)

 (5) Az Áhsz. 43. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A  48.  § (8)  bekezdés c)  pontja szerinti szervezet által előírt követeléseket, vállalt kötelezettségeket, továbbá 
azok változásait, a  változás jogcímeit a  bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet által küldött elszámolás 
alapján kell nyilvántartásba venni. A  bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet az  elszámolást legkésőbb 
a tárgyhót követő hónap 17-éig küldi meg. A könyvelés alapjául a megküldött elszámolás szolgál.”

16. § (1) Az Áhsz. 44. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A teljesítések nyilvántartási számláin – a  pénzügyi számvitelben a  pénzeszközök változását eredményező gazdasági 
eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni)
„j) az államháztartás önkormányzati alrendszerében év közben irányító szervet váltó költségvetési szervek esetén
ja) az átadó irányító szervnél az átadásig a K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton elszámolt 
kiadások átvezetését a K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatra,
jb) az  átvevő irányító szervnél az  átadónál az  átadásig a  K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 
rovaton elszámolt kiadások nyilvántartásba vételét e  rovaton a  B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről rovaton történő bevétel elszámolásával együtt,”

 (2) Az Áhsz. 44. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A teljesítések nyilvántartási számláin – a  pénzügyi számvitelben a  pénzeszközök változását eredményező gazdasági 
eseményeken kívül – teljesítésként kell nyilvántartásba venni)
„k) a  43.  § (10)  bekezdése szerinti esetben a  B84. Váltóbevételek és a  K94. Váltókiadások rovatokon történő 
elszámolást.”

 (3) Az Áhsz. 44. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  (2)  bekezdés a)–e) és g)  pontja szerinti bevételeket és kiadásokat, valamint az  azokhoz kapcsolódó más 
– a  36. Sajátos elszámolások számlacsoport könyvviteli számláin elszámolandó – pénzforgalmat a  bevételt 
beszedő, kifizetést teljesítő szervezet által küldött elszámolás alapján kell nyilvántartásba venni, illetve a pénzügyi 
számvitelben könyvelni. A  bevételt beszedő, kifizetést teljesítő szervezet az  elszámolást legkésőbb a  tárgyhót 
követő hónap 17-éig küldi meg. A könyvelés alapjául a megküldött elszámolás szolgál.”
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17. §  Az Áhsz. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti elszámolásokra, az  általános forgalmi adó sajátos könyvviteli elszámolására, 
valamint az  államháztartás sajátosságai miatt felmerülő más – tartalmilag követelés vagy kötelezettség jellegű – 
elszámolásokra az  egységes számlakeret 36. Sajátos elszámolások számlacsoportjának könyvviteli számlái, ezen 
belül a pénzeszközök átvezetései, az azonosítás alatt álló tételek, az általános forgalmi adó elszámolásai, a követelés 
és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások, valamint az  egyéb sajátos eszközoldali és forrásoldali elszámolások 
szolgálnak. A könyvviteli számlákon az elszámolásokat nettó módon kell vezetni.”

18. § (1) Az Áhsz. 48. § (8) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A követelés jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni)
„h) a  gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a  társaságnak ténylegesen átadott 
pénzeszközök és más eszközök értékét a cégbírósági bejegyzés időpontjáig,
i) a  letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközöket, valamint a  szerződés megerősítésével, 
szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen adott pénzbiztosítékokat – így különösen foglaló, kötbér – 
az adott pénzeszköz visszaadásáig vagy kiadásként történő elszámolásáig.”

 (2) Az Áhsz. 48. § (10) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni)
„a) a kapott előlegeket az előleggel történő elszámolásig, visszatérítéséig, amelyek a kapott túlfizetésekből, a téves 
és visszajáró befizetésekből – ideértve a  40.  § (2)  bekezdés b)  pontja és (3)  bekezdése szerint visszatérítendő 
költségvetési bevételeknek a  40.  § (4)  bekezdése szerint elszámolt összegét is –, valamint az  egyéb kapott 
előlegekből – így különösen a  termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a  vevőktől kapott, általános 
forgalmi adót nem tartalmazó előlegekből, valamint az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközökből – állnak,”

 (3) Az Áhsz. 48. § (10) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni)
„h) a  letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközöket, valamint a  szerződés megerősítésével, 
szerződésszegéssel kapcsolatban nem véglegesen kapott pénzbiztosítékokat – így különösen foglaló, kötbér – 
a kapott pénzeszköz visszaadásáig vagy bevételként történő elszámolásáig,
i) az egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat, ezen belül
ia) nemzetközi támogatási programok pénzeszközeiként az Áht. 20. § (1) bekezdése szerinti, még fel nem használt 
pénzeszközöket, és az Európai Uniótól vagy más nemzetközi szervezetektől érkező olyan támogatásokat, amelyek 
végső kedvezményezettje valamely államháztartáson kívüli szervezet, személy, és a költségvetésben bevételként és 
kiadásként nincsenek megtervezve,
ib) az  Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betétek között 
a  Gst. 3.  § (1)  bekezdés g)  pontja szerinti, külföldi pénzintézetek által, származékos műveletek különbözeteként 
elhelyezett fedezeti betétek összegét.”

19. § (1) Az Áhsz. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egységes számlakeretet a 16. melléklet állapítja meg. Az egységes számlakerettől nem lehet eltérni, az abban 
meghatározott könyvviteli és nyilvántartási számlákon kívüli új könyvviteli és nyilvántartási számlát nem lehet 
megnyitni.”

 (2) Az Áhsz. 51. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  könyvviteli számlák és az  egységes számlakeret 00. és 01–04. számlacsoportjában meghatározott 
nyilvántartási számlák saját hatáskörben további részletező könyvviteli és nyilvántartási számlákra alábonthatók, 
az egységes számlakeretben meghatározott esetekben alábontandók.
(1b) Az egységes számlatükörben meghatározott
a) előirányzatok és követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartására szolgáló 
számlák további részletező nyilvántartási számlákra saját hatáskörben sem bonthatók alá,
b) teljesítések nyilvántartására szolgáló számlák – saját hatáskörben, döntés alapján – kizárólag a 15. mellékletben 
az  egyes rovatok leírásánál a  bevételek és kiadások éves költségvetési beszámolóban szerepeltetendő – „ebből:” 
jelzéssel feltüntetett – részletező jogcímeihez igazodó nyilvántartási számlákra bonthatók tovább,
kivéve ha a  költségvetési könyvvezetési kötelezettség teljesítése olyan egyedi fejlesztésű, az  adott szervezet által 
leadott megrendelésre tervezett, kifejlesztett és működtetett (nem dobozos) számítógépes rendszer használatával 
történik, amely biztosítja a  számítógépes rendszer felhasználója számára egyedileg szükséges és jellemző 
alábontások alkalmazását.”
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20. §  Az Áhsz. 53. § (8) bekezdés l) és m) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az éves könyvviteli zárlat keretében el kell végezni)
„l) a  492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a  416. Mérleg szerinti eredmény 
könyvviteli számlára,
m) az 1–4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla könyvviteli számlával szemben,”

21. §  Az Áhsz. IV. fejezete a következő 24/A. alcímmel egészül ki:
„24/A. A hibák javítása
54/A.  § (1) A  beszámolóval le nem zárt 7.  § szerinti időszakkal kapcsolatos hibákat a  könyvelés keretében, 
a  hibát okozó tétel visszakönyvelésével és a  helyes tétel e  rendeletnek megfelelő könyvelésével kell javítani. Ha 
a  javítás csak az  51.  § (1a)  bekezdése alapján alábontott könyvviteli számlákat érinti, a  hiba a  hibát okozó tétel 
visszakönyvelése helyett az érintett könyvviteli számlák közötti átkönyveléssel is javítható.
(2) A  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel a  mérlegfordulónap és a  mérlegkészítés időpontja között feltárt 
hibákat a  hibát okozó tétel visszakönyvelésével, mérlegfordulónapi időponttal kell javítani. E  rendelkezést kell 
alkalmazni abban az  esetben is, ha a  mérlegkészítés időpontja és a  beszámoló jóváhagyása között a  beszámoló 
jóváhagyására jogosult a részére megküldött beszámoló javítását rendeli el.
(3) A  mérlegfordulónap és a  mérlegkészítés időpontja között feltárt, a  költségvetési számvitel előirányzatok és 
teljesítések nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számláit érintő hibák a  39.  § (1a)  bekezdés a)  pontja szerinti 
időpontig vagy az (5) bekezdés alapján elrendelt hibajavítás keretében javíthatók a (2) bekezdés szerint.
(4) Ha a  Kincstár az  éves költségvetési beszámolók 35.  § szerinti felülvizsgálata során elrendeli a  benyújtott éves 
költségvetési beszámoló javítását, a könyvelést – ha szükséges – a (2) bekezdés szerint kell javítani. A felülvizsgálat 
során a  Kincstár nem rendelhet el a  (3)  bekezdés szerinti nyilvántartási számlákat érintő javításokat, azokra erre 
hivatkozással nem könyvelhető módosítás.
(5) Az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium
a) az irányító szerv kérelmére,
b) a Kincstárnak az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata alapján megtett javaslatára,
c) az Állami Számvevőszéknek az éves költségvetési beszámolók áttekintése során megfogalmazott észrevételeire, 
vagy
d) saját hatáskörben a benyújtott éves költségvetési beszámolók vizsgálata során
a mérlegfordulónapot követő évben elrendelheti az  éves költségvetési beszámoló és ezzel összefüggésben 
a (3) bekezdés szerinti nyilvántartási számlákat érintő hibák javítását.
54/B.  § (1) A  mérlegkészítés időpontját követően – az  54/A.  § szerint az  irányító szerv, a  Kincstár vagy 
az  államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével – a  feltárt 
hibákat a feltárás időszakának könyvelése keretében kell a hibát okozó tétel e rendeletnek megfelelő könyvelésével 
javítani. A feltárt hiba miatt az előző időszakok éves költségvetési beszámolója nem javítható és nem küldhető meg 
újra a Kincstárnak.
(2) A  költségvetési számvitelben a  bevételek és kiadások téves rovaton történő nyilvántartásba vétele 
a  mérlegkészítés időpontját követően – az  54/A.  § szerint az  irányító szerv, a  Kincstár vagy az  államháztartásért 
felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével – nem javítható. Egyéb esetben 
a javítást a 40. § (5) bekezdése szerint kell elvégezni.
(3) A mérlegkészítés időpontját követően – az 54/A. § szerint az irányító szerv, a Kincstár vagy az államháztartásért 
felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével – a  pénzügyi számvitelben 
a  kizárólag mérlegszámlákat érintő hibákat az  eszközök, illetve források besorolásának javítása esetén az  érintett 
számlák között, egyéb esetben a felhalmozott eredménnyel szemben történő könyveléssel kell javítani.
(4) A mérlegkészítés időpontját követően – az 54/A. § szerint az irányító szerv, a Kincstár vagy az államháztartásért 
felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével – a  pénzügyi számvitelben 
az  eredményszámlákat is érintő hibákat az  eredményszámlákon történő könyveléssel kell javítani. A  jelentős 
összegű hibákat az 53. § (8) bekezdése szerinti zárlatot megelőzően át kell vezetni a 414. Felhalmozott eredmény 
könyvviteli számlára.
(5) A  (2)–(4) bekezdés szerint feltárt jelentős összegű hibákat a 9. § (2) bekezdése és a 23. § (2) bekezdése szerint 
a  hiba javításának évében az  éves költségvetési beszámolóban is be kell mutatni. E  rendelkezést nem kell 
alkalmazni a  mérlegfordulónap és a  mérlegkészítés időpontja között a  költségvetési számvitel előirányzatok és 
teljesítések nyilvántartására szolgáló nyilvántartási számláit érintően feltárt azon hibákra, amelyeket az 54/A. § (3) és 
(5) bekezdése alkalmazhatóságának hiányában csak a feltárás időszakának könyvelése keretében lehetett javítani.”
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22. § (1) Az Áhsz.
1. 5. melléklete az 1. melléklet,
2. 9. melléklete a 2. melléklet,
3. 10. melléklete a 3. melléklet,
4. 11. melléklete az 5. melléklet,
5. 15. melléklete a 7. melléklet,
6. 16. melléklete a 9. melléklet
szerint módosul.

 (2) Az Áhsz. 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
 (3) Az Áhsz.

1. 10. melléklete a 4. melléklet,
2. 12. melléklete a 6. melléklet,
3. 15. melléklete a 8. melléklet,
4. 17. melléklete a 11. melléklet
szerint módosul.

23. § (1) Az Áhsz.
 1. 1.  § (1)  bekezdés 6. és 9.  pontjában, 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában, 26.  § (10)  bekezdésében, 27.  § 

(2)  bekezdésében, 41.  § (2)  bekezdésében, 49/A.  § (1)  bekezdésében, 50.  § (3)  bekezdésében és 56.  § 
(2a) bekezdésében az „ide értve” szövegrész helyébe az „ideértve” szöveg,

 2. 1.  § (2)  bekezdésében, 37.  § (7)  bekezdésében, 13.  mellékletében, 14.  mellékletében és 15.  mellékletében 
a „Stabilitási tv.” szövegrész helyébe a „Gst.” szöveg,

 3. 2. § (4) bekezdésében a „részletező nyilvántartásokat vezetnek, és azokról” szövegrész helyébe az „e rendelet 
szerinti részletező nyilvántartásokat vezetnek, és azok adatai alapján” szöveg,

 4. 6. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „összetételéréről” szövegrész helyébe az „összetételéről” szöveg,
 5. 7.  § (5)  bekezdésében a  „társulás éves költségvetési” szövegrész helyébe a  „társulás, nemzetiségi 

önkormányzat éves költségvetési” szöveg,
 6. 10. § (2) bekezdésében az „és forgóeszközöket, valamint a beruházások és felújítások értékét kell kimutatni. 

Ha a  tulajdonos a  tulajdonában” szövegrész helyébe az „és forgóeszközöket – ideértve a  jogszabályi vagy 
szerződéses feltételek teljesítése esetén a  jövőben tulajdonába kerülő, de a  tevékenység folytatásához már 
átvett eszközöket is –, a  más tulajdonában álló tárgyi eszközökön végzett és át nem adott beruházások és 
felújítások aktivált értékét, valamint a  beruházások és felújítások értékét kell kimutatni. Ha a  tulajdonos, 
tulajdonosi joggyakorló szervezet a tulajdonában” szöveg,

 7. 10. § (3) bekezdésében a „felújításokat, valamint beszerzett – jogszabály vagy megállapodás alapján a kezelő 
szerv vagyonkezelésébe kerülő – nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket 
kell” szövegrész helyébe a  „felújításokat, azok aktivált értékét, valamint a  beszerzett – jogszabály vagy 
megállapodás alapján a  kezelő szerv vagyonkezelésébe kerülő – nemzeti vagyonba tartozó befektetett 
eszközöket és forgóeszközöket kell” szöveg,

 8. 11.  § (5)  bekezdésében az „ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek és a  tenyészállatok” 
szövegrész helyébe a „tárgyi eszközök” szöveg,

 9. 11.  § (6)  bekezdésében az  „az Szt. 3.  § (4)  bekezdés 8.  pontja szerinti munkák” szövegrész helyébe 
az  „a  mérlegben szereplő és a  mérlegben nem szerepeltethető tárgyi eszközökön végzett, az  Szt. 3.  § 
(4) bekezdés 8. pontja szerinti felújítások” szöveg,

10. 11.  § (11)  bekezdésében a  „szerződést kötött. Az  átadáskor az  eszköz bruttó értékét és elszámolt 
értékcsökkenését, értékvesztését, értékhelyesbítését a  koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök közé 
kell átvezetni.” szövegrész helyébe a „szerződést kötött. A  koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
között el kell különíteni a  koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javakat, tárgyi eszközöket és 
tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat.” szöveg,

11. 14. § (2) bekezdésében az „értékét és változásait” szövegrész helyébe az „értékét” szöveg,
12. 15.  § (3a)  bekezdésében a „tulajdonosnál – az  állami vagyon esetén a  tulajdonosi joggyakorló szervezetnél – 

az államháztartáson” szövegrész helyébe a „tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél az államháztartáson” 
szöveg,

13. 16. § (3) bekezdésében az „eszközök bekerülési értéke” szövegrész helyébe az „eszközök esetén a beruházás 
bekerülési értéke” szöveg,
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14. 16.  § (3a)  bekezdésében a „munkák bekerülési értéke” szövegrész helyébe a „munkák esetén a  beruházás, 
felújítás bekerülési értéke” szöveg,

15. 16. § (7) bekezdésében a „vásárolt készletek bekerülési értéke az egységes rovatrend K311. Szakmai anyagok 
beszerzése vagy K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése rovatokhoz” szövegrész helyébe a „vásárolt anyagok 
bekerülési értéke az  egységes rovatrend K311. Szakmai anyagok beszerzése, K312. Üzemeltetési anyagok 
beszerzése és – a  reprezentációs készletek, üzleti ajándékok beszerzésével kapcsolatosan – a  K123. Egyéb 
külső személyi juttatások rovatokhoz, a  vásárolt áruk bekerülési értéke a  K313. Árubeszerzés rovathoz” 
szöveg,

16. 19. § (2) bekezdés b) pontjában a „meg.” szövegrész helyébe a „meg,” szöveg,
17. 26.  § (4)  bekezdésében a  „között kell kimutatni az  egységes rovatrend K313. Árubeszerzés rovathoz 

kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési 
kötelezettségként nyilvántartott összegeket” szövegrész helyébe a „között az Szt. 78. § (5) bekezdése szerinti 
gazdasági eseményeket kell kimutatni” szöveg,

18. 30/A. § a) pontjában a „február 15-e” szövegrész helyébe a „február 25-e” szöveg,
19. 30/A. § b) pontjában a „február 28-a” szövegrész helyébe a „február 25-e” szöveg,
20. 30/A. § f ) pontjában a „május 31-e” szövegrész helyébe a „június 30-a” szöveg,
21. 32. § (4) bekezdésében a „nyújtja be a Kincstárnak. A Kincstár az országos nemzetiségi önkormányzatok és 

az  irányításuk alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját további tíz napon belül 
továbbítja a  nemzetiségpolitikáért felelős miniszternek.” szövegrész helyébe a  „nyújtja be a  Kincstárnak.” 
szöveg,

22. 44. § (2) bekezdés h) pontjában az „a követően, és” szövegrész helyébe a „követően,” szöveg,
23. 44. § (2) bekezdés i) pontjában az „a rendezését.” szövegrész helyébe a „rendezését,” szöveg,
24. 44.  § (4)  bekezdésében az  „a központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012. (XII. 29.) 

Korm.  rendelet (a  továbbiakban: KIR rendelet) 29/A.  § a)–d)  pontja szerint megküldött könyvelési értesítő 
vagy más adatszolgáltatás szerint” szövegrész helyébe az „az Ávr. 62/E.  § (1)  bekezdése szerint megküldött 
könyvelési értesítők alapján” szöveg,

25. 44.  § (5)  bekezdésében az „a KIR rendelet 23.  § (5) és (6)  bekezdése szerint” szövegrész helyébe az „az Ávr. 
62/E. § (2) és (3) bekezdése szerint” szöveg,

26. 47.  § (3)  bekezdésében a „tulajdonos – az  állami vagyon esetén ide értve a  törvényben kijelölt tulajdonosi 
joggyakorló szervezetet is – államháztartáson” szövegrész helyébe a „tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló 
szervezetet államháztartáson” szöveg,

27. 48.  § (3)  bekezdésében az „és a  számlák és a  házipénztár közötti pénzforgalmat” szövegrész helyébe az „a 
számlák és a pénztárak, csekkek, betétkönyvek közötti pénzforgalmat, valamint a kincstári számlavezetéssel 
kapcsolatban felmerült pénzeszköz átvezetéseket” szöveg,

28. 48.  § (7)  bekezdésében az  „időpontjáig a  (3)  bekezdés” szövegrész helyébe az  „időpontjáig – a  39.  § 
(1a)  bekezdés a)  pontja szerinti nyilvántartási számlákat érintő esetben az  ott megjelölt határidőig – 
a (3) bekezdés” szöveg,

29. 48. § (8) bekezdés f ) pontjában a „kifizetését a finanszírozó szervezet által történő megtérítésig, és” szövegrész 
helyébe a „kifizetését és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásait a finanszírozó 
által történő megtérítésig” szöveg,

30. 48. § (9) bekezdés a) pontjában a „személyi juttatásokat” szövegrész helyébe az „illetményeket, munkabéreket 
– ideértve az  egyébként a  K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovaton elszámolandó más 
kifizetéseket is –” szöveg,

31. 48.  § (10)  bekezdés f )  pontjában az  „ellátások kifizetésének megtérítésére vonatkozó kötelezettséget 
a  finanszírozó szervezetnél annak megtérítéséig, és” szövegrész helyébe az  „ellátások és 
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai kifizetésének megtérítésére vonatkozó 
kötelezettséget a finanszírozó szervezetnél annak megtérítéséig,” szöveg,

32. 49.  § (4)  bekezdésében a  „pénzforgalmát saját elemi költségvetésében bevételként” szövegrész helyébe 
a „pénzforgalmát a saját nyilvántartási számláin bevételként” szöveg,

33. 50. § (2) bekezdés d) pontjában a „tulajdonosnak – az állami vagyon esetén a törvényben kijelölt tulajdonosi 
joggyakorló szervezetnek – a  vagyonkezelésbe” szövegrész helyébe a  „tulajdonosnak, tulajdonosi 
joggyakorló szervezetnek a vagyonkezelésbe” szöveg,

34. 1. melléklet 8. pontjában az „1. cím 2. alcím 4. jogcímcsoportjába és a 2. cím” szövegrész helyébe az „1. cím 
1. alcím 3. jogcímcsoportjába, 1. cím 2. alcím 4. jogcímcsoportjába és 2. cím” szöveg,
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35. 2.  melléklet 6.  pontjában az  „eszközök, ÁFA deviza bevételi számlával kapcsolatos” szövegrész helyébe 
az „eszközökkel kapcsolatos” szöveg,

36. 8.  mellékletében a „Nem aktivált beruházások” szövegrész helyébe az „Immateriális javak beszerzése, nem 
aktivált beruházások” szöveg,

37. 14. mellékletében az „a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat,” szövegrész 
helyébe az „a jogosult azonosításához és a  pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat, amennyiben azok 
ismertek” szöveg

lép.
 (2) Az Áhsz.

 1. 10. § (1) bekezdésében a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Nvt.)” szöveg,
 2. 14.  § (1)  bekezdésében a  „kötelezettségeket, a  48.  § (11)  bekezdése szerinti egyéb sajátos forrásoldali 

elszámolásokat, a kincstári” szövegrész helyébe a „kötelezettségeket, a kincstári” szöveg,
 3. 14. § (4a) bekezdésében a „meglévő nem idegen pénzeszközök” szövegrész helyébe a „meglévő – e rendelet 

2014. január 1-jén hatályos rendelkezései szerint nem idegen – pénzeszközök” szöveg,
 4. 14. § (12) bekezdésében és 25. § (8) bekezdésében a „B63.” szövegrész helyébe a „B65.” szöveg,
 5. 16. § (6) bekezdésében a „K9123” szövegrész helyébe a „K9122” szöveg,
 6. 28. § (2) bekezdésében a „B73” szövegrész helyébe a „B75” szöveg,
 7. 30. § (3) bekezdés a) pontjában az „a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény” szövegrész helyébe 

az „az Nvt.” szöveg,
 8. 40. § (1) bekezdésében az „egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani. Az egységes rovatrendtől nem lehet 

eltérni, azonban az  egyes rovatok saját hatáskörben további részletező tételekre alábonthatók” szövegrész 
helyébe az „egységes rovatrend szerint kell nyilvántartani” szöveg,

 9. 41.  § (1)  bekezdésében a „vezetni, valamennyi” szövegrész helyébe a „vezetni, az  (1a) és (1b)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel valamennyi” szöveg,

10. 41. § (1a) bekezdésében a „K512. Tartalékok” szövegrész helyébe a „K513. Tartalékok” szöveg,
11. 41.  § (1b)  bekezdésében a „K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése és a  B817. Betétek megszüntetése” 

szövegrész helyébe a  „K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a  B817. Lekötött 
bankbetétek megszüntetése” szöveg,

12. 41. § (2) bekezdésében a „K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre és K88. Egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” szövegrész helyébe a  „K512. Egyéb működési 
célú támogatások államháztartáson kívülre és K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
kívülre” szöveg,

13. 43.  § (6)  bekezdésében a  „K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre rovatokhoz” szövegrész helyébe a  „K86. Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre, K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási 
kiadásai, K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai, K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 
kiadásai rovatokhoz” szöveg,

14. 43.  § (12)  bekezdésében az  „a teljesítéssel egyező összegű követelést” szövegrész helyébe az  „a 41.  § 
(1b) bekezdése szerinti rovatok kivételével a teljesítéssel egyező összegű követelést” szöveg,

15. 44.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „a 48.  § (5)  bekezdése” szövegrész helyébe az „a 43.  § (10)  bekezdése 
szerinti váltó kibocsátásakor, a 48. § (5) bekezdése” szöveg,

16. 45. § (3) bekezdésében a „számlák további tagolásával” szövegrész helyébe a „számlák 51. § (1a) bekezdése 
szerinti alábontásával” szöveg,

17. a  48.  § (2)  bekezdésében a „sajátos eszközoldali és forrásoldali elszámolások” szövegrész helyébe a „sajátos 
eszközoldali elszámolások” szöveg,

18. 48.  § (8)  bekezdés a)  pontjában az  „a 40.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint visszatérítendő költségvetési 
kiadásoknak a 40. § (4) bekezdése szerint elszámolt összegéből, valamint” szövegrész helyébe az „a teljesített 
túlfizetésekből, téves és visszajáró kifizetésekből – ideértve a  40.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint 
visszatérítendő költségvetési kiadásoknak a  40.  § (4)  bekezdése szerint elszámolt összegét is –, valamint” 
szöveg,

19. a 48. § (8) bekezdés g) pontjában a „megtérítéséig.” szövegrész helyébe a „megtérítéséig,” szöveg,
20. 48. § (10) bekezdés g) pontjában az „évéig.” szövegrész helyébe az „évéig,” szöveg,
21. 14. melléklet VI. pont 1. alpont l) alpontjában és VII. pont 1. alpont p) alpontjában az „a nemzeti vagyonról 

szóló törvény” szövegrész helyébe az „az Nvt.” szöveg,
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22. 14. melléklet VIII. pont 1. alpont i) alpontjában és VIII. pont 2. alpont i) alpontjában a „nemzeti vagyonról szóló 
törvény” szövegrész helyébe az „Nvt.” szöveg,

23. 1. melléklet 3. pontjában a „8–11” szövegrész helyébe a „8–10” szöveg,
24. 1. melléklet 4. pontjában a „X. fejezet 24” szövegrész helyébe a „XI. fejezet 32–34” szöveg,
25. 1. melléklet 5. pontjában a „XI. fejezet 17. és 18” szövegrész helyébe a „XIV. fejezet 21” szöveg,
26. 1. melléklet 6. pontjában a „21., 24. és 25” szövegrész helyébe a „21. és 25” szöveg,
27. 2.  melléklet 2.  pontjában a  „XVII. fejezet 24.” szövegrész helyébe a  „XIV. fejezet 21.” szöveg, a  „Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg
lép.

24. § (1) Hatályát veszti az Áhsz. 42. § (2) bekezdése és 2. melléklet 18. pontja.
 (2) Hatályát veszti az Áhsz. 48. § (11) bekezdése és 49. § (1)–(3) bekezdése.

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1–3.  §, a  10–12.  §, a  15.  §, a  16.  § (2) és (3)  bekezdése, a  18.  §, a  19.  §, a  22.  § (1) és (2)  bekezdése, a  23.  § 

(2)  bekezdése, a  24.  § (2)  bekezdése, az  1–3.  melléklet, az  5.  melléklet, a  7.  melléklet, a  9.  melléklet, valamint 
a 10. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez

1. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont II. Tárgyi 
eszközök alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„II. Tárgyi eszközök 
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 
3. Tenyészállatok 
4. Beruházások, felújítások 
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése” 

2. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont III. 
Befektetett pénzügyi eszközök alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„III. Befektetett pénzügyi eszközök 
1. Tartós részesedések 
- ebből: tartós részesedések jegybankban 
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban 
- ebből: tartós részesedések társulásban 
- egyéb tartós részesedések 
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
- ebből: államkötvények 
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése” 

3. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont IV. 
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
- ebből: immateriális javak 
- ebből: tárgyi eszközök 
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése” 

4. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész C) PÉNZESZKÖZÖK pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„C) Pénzeszközök 
I. Lekötött bankbetétek 
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
1. Forintpénztár 
2. Valutapénztár 
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 
III. Forintszámlák 
1. Kincstáron kívüli forintszámlák 
2. Kincstárban vezetett forintszámlák 
IV. Devizaszámlák 
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák 
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák” 

5. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész D) KÖVETELÉSEK pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„D) Követelések 
I. Költségvetési évben esedékes követelések 
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről 
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről 
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 
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- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, 
közvetített szolgáltatások ellenértékére 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről 
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről 
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, 
értékesítéséből 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, 
értékesítéséből 
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 
1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 
belülről 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről 
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson 
belülről 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 
3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások 
ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 
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- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 
5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről 
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, 
értékesítéséből 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, 
értékesítéséből 
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 
1. Adott előlegek 
- ebből: immateriális javakra adott előlegek 
- ebből: beruházásokra adott előlegek 
- ebből: készletekre adott előlegek 
- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 
- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 
- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 
3. Más által beszedett bevételek elszámolása 
4. Forgótőke elszámolása 
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 
8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök 
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok” 

6. Az Áhsz. 5. melléklet ESZKÖZÖK rész E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök 
elszámolásai” 

7. Az Áhsz. 5. melléklet FORRÁSOK rész H) KÖTELEZETTSÉGEK pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„H) Kötelezettségek 
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 
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2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztésére államháztartáson belülre 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztésére államháztartáson belülre 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 
vállalkozásnak 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 
vállalkozásnak 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és 
nemzetközi szervezeteknek 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 
- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási 
adóra 
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 
pénzügyi vállalkozásnak 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetésére 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi 
kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi 
pénzintézeteknek 
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 
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III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 
1. Kapott előlegek 
- ebből: túlfizetés a jövedelemadókban 
- ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban 
- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 
5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 
7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 
8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 
9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 
10. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek” 

8. Hatályát veszti az Áhsz. 5. melléklet FORRÁSOK részben az „I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK” 
szövegrész. 

9. Az Áhsz. 5. melléklet FORRÁSOK rész J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások” 

10. Az Áhsz. 5. melléklet FORRÁSOK rész K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„J) Passzív időbeli elhatárolások” 
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Az Áhsz. 9. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A kimutatásban a következő eszközöket kell szerepeltetni: 

a) adott előlegek, 

b) tartós részesedések, 

c) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 

d) készletek, 

e) lekötött bankbetétek, 

f) Kincstáron kívüli forintszámlák, 

g) Kincstáron kívül devizaszámlák, 

h) követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével, 

i) nem tartós részesedések, és 

j) forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.” 

2. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez
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1. Az Áhsz. 10. melléklet 13. és 14. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„13. A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az 
előlegként kifizetett összeg 

14. A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az 
előlegként kifizetett összeg” 

2. Az Áhsz. 10. melléklet 25. és 26. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„25. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési 
évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása 

- 1. évben 

- 2. évben 

- 3. évben 

- 4. évben 

- 5. és azt követő években 

26. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 
rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott 
összeg megoszlása 

- 1. évben 

- 2. évben 

- 3. évben 

- 4. évben 

- 5. és azt követő években” 

3. Az Áhsz. 10. melléklet 29-32. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„29. A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, 
kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 
összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg 

30. A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi 
kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, 
más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg 

31. A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből 
a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg 

32. A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg” 

4. Hatályát veszti az Áhsz. 10. melléklet 34. pontja. 

3. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez



15430 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 158. szám 

1. Az Áhsz. 10. melléklet 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„21. A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban 

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya 

- ebből: egyéb garanciavállalások állománya 

- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya 

- ebből: egyéb kezességvállalások állománya 

- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya” 

2. Hatályát veszti az Áhsz. 10. melléklet 22. pontja. 

3. Az Áhsz. 10. melléklet 24-34. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„24. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 
rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott 
összeg megoszlása 

- 1. évben 

- 2. évben 

- 3. évben 

- 4. évben 

- 5. és azt követő években 

25. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 
rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott 
összeg megoszlása 

- 1. évben 

- 2. évben 

- 3. évben 

- 4. évben 

- 5. és azt követő években 

26. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 
rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott 
összeg megoszlása 

- 1. évben 

- 2. évben 

- 3. évben 

- 4. évben 

- 5. és azt követő években 

27. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet 
követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása 

- 1. évben 

- 2. évben 

- 3. évben 

- 4. évben 

- 5. és azt követő években 

4. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez
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28. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési 
évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása 

- 1. évben 

- 2. évben 

- 3. évben 

- 4. évben 

- 5. és azt követő években 

29. A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 
rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb 
szervezettel szemben fennálló összeg 

30. A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 
rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb 
szervezettel szemben fennálló összeg 

31. A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből 
a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg 

32. A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten 
kívül szervezettel szemben fennálló összeg 

33. A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten 
kívül szervezettel szemben fennálló összeg 

34. A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege” 

4. Hatályát veszti az Áhsz. 10. melléklet 35-39. pontja. 

5. Az Áhsz. 10. melléklet 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„40. A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege” 

6. Az Áhsz. 10. melléklet 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„42. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása” 

7. Az Áhsz. 10. melléklete a következő 43. ponttal egészül ki: 

„43. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben 
felhasznált részének elszámolása” 



15432 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 158. szám 

1. Az Áhsz. 11. melléklet ESZKÖZÖK rész C) PÉNZESZKÖZÖK pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„C) Pénzeszközök 
I. Lekötött bankbetétek 
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
III–IV. Forintszámlák, devizaszámlák” 

2. Az Áhsz. 11. melléklet FORRÁSOK rész helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Források 
G) Saját tőke 
I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 
IV. Felhalmozott eredmény 
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 
VI. Mérleg szerinti eredmény 
H) Kötelezettségek 
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 
J) Passzív időbeli elhatárolások” 

5. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez
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1. Az Áhsz. 12. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése 
során el kell végezni az azonos irányító szerv által jóváhagyott éves költségvetési beszámolókban szereplő költségvetési 
jelentések K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása rovaton kimutatott kiadások és B816. Központi, irányító 
szervi támogatás rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti 
eredmény sor növelését és csökkentését a konszolidált mérlegben, a Központi működési célú támogatások 
eredményszemléletű bevételei és az Egyéb ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban.” 

2. Az Áhsz. 12. melléklet 2.4. és 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„2.4. a költségvetési jelentések K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és K84. Egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovatain az államháztartás önkormányzati alrendszerén belülre 
kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését a 
Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások vagy a Rendkívüli ráfordítások 
sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban, 

2.5. a költségvetési jelentések B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és B25. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről belülre rovatain az államháztartás 
önkormányzati alrendszerén belülről kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a 
Mérleg szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb 
működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei vagy a Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű 
bevételei sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,” 

3. Az Áhsz. 12. melléklet 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„3. Az államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni a 
központi alrendszeren belül 

3.1. az 1. és 2. pontban foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében, 

3.2. a költségvetési jelentések K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és K914. Államháztartáson 
belüli megelőlegezések visszafizetése rovatain kimutatott kiadások és B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések és 
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált 
költségvetési jelentésben, 

3.3. a költségvetési jelentések K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán kimutatott – 
teljesítéssel csökkentett – végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési 
évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a 
Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, 

3.4. a költségvetési jelentések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán kimutatott – 
teljesítéssel csökkentett – követelések összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet 
követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben. 

4. Az államháztartás összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni az államháztartás 
egészében 

4.1. az 1–3. pontban foglaltakat azzal, hogy a 2.5. pontban foglaltakat a B11. Önkormányzatok működési 
támogatásai és B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovatokra is alkalmazni kell, 

4.2. a költségvetési jelentések 2.3. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – végleges 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és követelések összegével a Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek és a Költségvetési évben esedékes 
követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény 
sorral szemben a konszolidált mérlegben, 

4.3. a költségvetési jelentések 2.4. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – végleges 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a 
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a 
konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások vagy a Rendkívüli ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált 
eredménykimutatásban, 

4.4. a költségvetési jelentések 2.5. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – követelések 
összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok 
csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb működési célú támogatások 
eredményszemléletű bevételei vagy a Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei sorok csökkentését 
a konszolidált eredménykimutatásban, 

6. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez
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4.5. a költségvetési jelentések B12. Elvonások és befizetések bevételei rovatán kimutatott bevételek csökkentését a 
konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral 
szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált 
eredménykimutatásban, 

4.6. a költségvetési jelentések 4.5. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – követelések 
összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok 
csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle egyéb 
eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban, 

4.7. a költségvetési jelentések K502. Elvonások és befizetések rovaton kimutatott kiadások csökkentését a 
konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor növelését a Felhalmozott eredmény sorral 
szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban, 

4.8. a költségvetési jelentések 4.7. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a 
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Mérleg szerinti eredmény sorral szemben a 
konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban, 

4.9. a költségvetési jelentések B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke és B408. Kamatbevételek rovatain 
államháztartáson belülről kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti 
eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Eszközök és 
szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei vagy a Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 
eredményszemléletű bevételek sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban, 

4.10. a költségvetési jelentések K335. Közvetített szolgáltatások és K353. Kamatkiadások rovatain államháztartáson 
belülre kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény sor 
növelését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Igénybe vett szolgáltatások vagy a 
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban, 

4.11. a költségvetési jelentések K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson belülre és K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 
belülre rovatain kimutatott kiadások csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg szerinti eredmény 
sor növelését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások vagy a 
Rendkívüli ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban, 

4.12. a költségvetési jelentések 4.11. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a 
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a 
konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások vagy Rendkívüli ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált 
eredménykimutatásban, 

4.13. a költségvetési jelentések B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről és B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről rovatain kimutatott bevételek csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben, a Mérleg 
szerinti eredmény sor csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, a Különféle 
egyéb eredményszemléletű bevételek vagy a Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek sorok csökkentését a 
konszolidált eredménykimutatásban, 

4.14. a költségvetési jelentések 4.13. pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – követelések 
összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok 
csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben, az Egyéb ráfordítások vagy a 
Rendkívüli ráfordítások sorok csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban, 

4.15. a mérlegekben államkötvények helyi önkormányzatok kötvényei sorok összegével a Befektetett pénzügyi 
eszközök sor csökkentését a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorral szemben a konszolidált 
mérlegben, 

4.16. a mérlegekben a kárpótlási jegyek, kincstárjegyek, államkötvények, helyi önkormányzatok kötvényei sorok 
összegével az Értékpapírok sor csökkentését a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorral szemben a 
konszolidált mérlegben, 

4.17. A mérlegekben a Forintszámlák, Devizaszámlák, Idegen pénzeszközök sorokon belül a Kincstárnál vezetett 
számlák között kimutatott sorok összegével – a Kincstári Egységes Számla kivételével – a Forintszámlák, devizaszámlák és 
az Idegen pénzeszközök sorok csökkentését a Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások sorral szemben a 
konszolidált mérlegben.” 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 158. szám 15435

1. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK alpont, K11. Foglalkoztatottak 
személyi juttatásai alpont K1107. Béren kívüli juttatások alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K1107. Béren kívüli juttatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerinti béren kívüli juttatásokat és egyes meghatározott juttatásokat, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a 
béren kívüli juttatás feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt 
meghaladják.” 

2. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K42. Családi 
támogatások alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K42. Családi támogatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a családi pótlékot, 

b) az anyasági támogatást, 

c) a gyermekgondozási segélyt, 

d) a gyermeknevelési támogatást, 

e) a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítését, 

f) az életkezdési támogatást, 

g) az otthonteremtési támogatást, 

h) a gyermektartásdíj megelőlegezését, 

i) a GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatását a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti 
támogatás kivételével, 

j) az óvodáztatási támogatást [Gyvt. 20/C. §], 

k) az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatásokat. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.” 

3. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K44. 
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a kormányhivatalok által folyósított ápolási díjat, 

b) a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát, 

c) a helyi megállapítású ápolási díjat, 

d) a mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatását, 

e) a megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítését, 

f) a kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátást [Szoctv. 50. § (1) és (2) bek.], 

g) a cukorbetegek támogatását, és 

h) a helyi megállapítású közgyógyellátását [Szoctv. 50. § (3) bek.]. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a fenti bontásban kell szerepeltetni.” 

7. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez
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4. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K4. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI alpont K48. Egyéb 
nem intézményi ellátások alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K48. Egyéb nem intézményi ellátások 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az időskorúak járadékát, 

b) a volt közjogi méltóságok részére folyósított ellátásokat, 

c) a szociális alapon nyújtott jövedelempótló és jövedelemkiegészítő támogatásokat, 

d) a művészeti, sportolói ellátásokat, 

e) a központi költségvetésből folyósított más jövedelem- vagy nyugdíj-kiegészítés jellegű ellátásokat, 
támogatásokat, és 

f) a Szoctv., valamint a Gyvt. alapján a helyi önkormányzat által folyósított ellátásokat, illetve a pénzbeli ellátás 
helyett természetben – így különösen lakásfenntartási támogatás, köztemetés, közgyógyellátás, ingyenes védőoltás – 
nyújtott ellátásokat. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: házastársi pótlék, 

b) ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások, 

c) ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése, 

d) ebből: nemzeti gondozotti ellátások, 

e) ebből: nemzeti helytállásért pótlék, 

f) ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés, 

g) ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás, 

h) ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti 
életjáradék, 

i) ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás, 

j) ebből: Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása, 

k) ebből: életjáradék termőföldért, 

l) ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások, 

m) ebből: szépkorúak jubileumi juttatása, 

n) ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.], 

o) ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a)–d) pontok], 

p) ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §], 

q) ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, 

r) ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont], 

s) ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont], 

t) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], 

u) ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.], 

v) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 
pénzügyi ellátás, 

w) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott 
természetbeni ellátás.” 
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5. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K502 
Elvonások és befizetések alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzat, a társulás részére a központi költségvetés Áht. 14. § (3) 
bekezdése szerinti fejezetéből folyósított támogatások jogosulatlan igénybevétele miatt a bevétel elszámolását követő 
években visszafizetett összeget. 

K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 

Ezen a rovaton kell elszámolni a helyi önkormányzatok által a központi költségvetésről szóló törvény alapján 

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-a szerinti hozzájárulás jogcímen, 

b) a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, 
valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához 
kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó kedvezmény jogcímen 

teljesített befizetéseit. 

A rovaton eredeti előirányzat tervezhető. 

K5023. Egyéb elvonások, befizetések 

Ezen a rovaton kell elszámolni: 

a) a költségvetési maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget, 

b) a tervezettet meghaladó többletbevétel után teljesítendő befizetést, és 

c) az Áht. 47. §-a szerinti befizetési kötelezettséget. 

A rovaton eredeti előirányzat nem tervezhető az Áht. 47. § (2) bekezdése szerinti befizetés kivételével.” 

6. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K508. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök 
kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési 
célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.” 

7. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K511. Egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az Európai Unió számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli 
kifizetéseket, és 

b) az Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel 
elszámolását követő években történő visszafizetését.” 

8. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K512. 
Tartalékok alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára a K509. Árkiegészítések, 
ártámogatások és a K510. Kamattámogatások rovatokba nem besorolható, működési célból végleges jelleggel nyújtott 
támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az 
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agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, a bevett egyházaknak átadásra nem került ingatlanok 
utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját is, és 

b) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú átvett 
pénzeszközként vagy működési bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években 
történő visszafizetését. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek, 

j) ebből: egyéb külföldiek.” 

9. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpontja a 
következő K513. Tartalékok alponttal egészül ki: 

„K513. Tartalékok 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 15. § (3) bekezdése, 21. §-a és 23. § (3) bekezdése szerinti tartalékokat, 
valamint az Egészségbiztosítási Alap esetén a természetbeni ellátások céltartalékát.” 

10. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K86. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni a K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök 
kivételével az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási 
célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.” 

11. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont K88. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az Európai Unió számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték 
nélküli kifizetéseket, és 

b) az Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel 
elszámolását követő években történő visszafizetését.” 

12. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK alpontja a 
következő K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre alponttal egészül ki: 

„K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a lakástámogatások kivételével az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára 
felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, és 
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b) az Európai Unión kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célú átvett 
pénzeszközként vagy felhalmozási bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években 
történő visszafizetését. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek, 

j) ebből: egyéb külföldiek.” 

13. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont, K911. Hitel-, 
kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre alpont K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az 
azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.” 

14. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont, K911. Hitel-, 
kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre alpont,K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését a likviditási célú hitelek, kölcsönök 
kivételével az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket), és 

b) a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök visszavásárlásáért fizetett 
visszavásárlási árat a korábban kapott eladási ár mértékéig. 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.” 

15. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont K912. Belföldi 
értékpapírok kiadásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 

K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok – ideértve a befektetési jegyeket és a kárpótlási jegyeket is – vételárát, ide nem értve a K353. 
Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi 
műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár közötti különbözetet. 
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A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: befektetési jegyek, 

b) ebből: kárpótlási jegyek. 

K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön vásárolt hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli 
felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár 
közötti különbözetet. 

K9123. Kincstárjegyek beváltása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a kibocsátott kincstárjegyek beváltásának kiadásait azok névértékéig. 

K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a kincstárjegyeken kívül a belföldön – a kibocsátással megegyező költségvetési 
évben történő lejárattal – kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az 
azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai, 

b) ebből: befektetési jegyek, 

c) ebből: kárpótlási jegyek. 

K9125. Belföldi kötvények beváltása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön kibocsátott kötvények beváltásának kiadásait azok névértékéig. 

K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a kötvények kivételével a belföldön – a kibocsátást követő költségvetési években 
történő lejárattal – kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának kiadásait azok névértékéig az 
azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.” 

16. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont K915. Központi, 
irányító szervi támogatás folyósítása alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés ad) pontja szerinti központi, irányító szervi támogatás, 
valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás folyósítását.” 

17. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont K916. 
Pénzeszközök betétként elhelyezése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyzése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését.” 

18. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont, K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont K918. Központi 
költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K918. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont ba)–bb) pontjában foglalt finanszírozási célú 
pénzügyi műveletek kiadásait.” 
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19. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K91. Belföldi finanszírozás kiadásai alpontja a következő 
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai alponttal egészül ki: 

„K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 

K9191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő 
költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait. 

K9192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtásával megegyező 
költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök kiadásait.” 

20. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpont K92. Külföldi finanszírozás kiadásai alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„K92. Külföldi finanszírozás kiadásai 

K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgóeszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli 
felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár 
közötti különbözetet. 

K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok vételárát, ide nem értve a K353. Kamatkiadások rovaton elszámolt vételáron kívüli 
felhalmozott kamat összegét, valamint a K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai rovaton elszámolt névérték és vételár 
közötti különbözetet. 

K923. Külföldi értékpapírok beváltása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldön kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásának 
kiadásait azok névértékéig az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti 
ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai. 

K924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felvett hitelek, kölcsönök 
tőketörlesztését. 

K925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi pénzintézetektől felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az azokhoz 
kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket). 

A rovaton elszámolt kiadásokat a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai.” 

21. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK alpontja a következő K94. Váltókiadások alponttal egészül ki: 

„K94. Váltókiadások 

Ezen a rovaton kell elszámolni az adott váltók teljesítésétnek kiadásait.” 
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22. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont, B11. Önkormányzatok működési támogatásai alpont B115. Működési célú 
központosított előirányzatok alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, társulások 
részére működési célra biztosított költségvetési támogatásokat, az önkormányzati adósság előtörlesztését szolgáló 
támogatásokat, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetében szereplő fejezeti tartalékból 

a) a települési önkormányzatok részére adható rendkívüli támogatások, 

b) a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel 
visszterhes kamattámogatására, a pénzügyi gondnok díjára kapott támogatások, és 

c) a helyi önkormányzatok részére adható egyéb, működési célú támogatások 

bevételeit.” 

23. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont, B11. Önkormányzatok működési támogatásai alpont B116. Helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B116. Elszámolásból származó bevételek 

Ezen a rovaton kell elszámolni a kiadás elszámolását követő évben kapott, valamint a kincstári felülvizsgálat alapján 
járó pótlólagos támogatások bevételeit.” 

24. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont, B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások alpont a) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„a) a központi költségvetésről szóló törvényben a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok, 
társulások részére felhalmozási célra biztosított költségvetési támogatásokból és az önkormányzati adósság 
előtörlesztését szolgáló támogatásokból származó bevételeket,” 

25. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont, B408. Kamatbevételek 
alpont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„d) az adott kölcsön, visszatérítendő támogatás, a váltókövetelések, a lekötött bankbetétetek, és a pénzeszközök 
után kapott kamatot – ideértve a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek esetén a vásárolt eszköz 
viszonteladásakor a vételárat meghaladóan befolyt viszonteladási összeget is –, a késedelmi kamat kivételével,” 

26. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpont B410. Egyéb működési 
bevételek alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B410. Biztosító által fizetett kártérítés 

Ezen a rovaton kell elszámolni a káresemények után a biztosítótársaságok által fizetett kártérítéseket.” 

27. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK alpontja a következő B411. 
Egyéb működési bevételek alponttal egészül ki: 

„B411. Egyéb működési bevételek 

Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, így különösen 

a) a Kincstárnál az általa vezetett fizetési számlák után felszámított díjakat, ideértve a rendelkezésre tartási díjat is, 

b) a visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök, és a vállalt kezességek, 
garanciák díjait, 
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c) az Európai Unió költségvetéséből teljesített költség-visszatérítéseket, így különösen a Tanács üléseire kiutazó 
delegációk utazási költségeinek visszatérítését, a vámbeszedési költségek megtérítését, a cukorágazati hozzájárulás 
beszedési költségének megtérítését, valamint az uniós támogatások utólagos megtérítését, 

d) a közbeszerzésről szóló törvény szerinti ajánlati biztosítékot, pályázati díjat, 

e) a nyelvvizsga kötelezettségi biztosítékot, 

f) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtási költségének visszatérült összegét, önrevízió végzését, 

g) a foglalkoztatottak, ellátottak által fizetett kártérítéseket, 

h) a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételeket (például óvadék, 
foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés), a 
szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott 
összegeket, a biztosítási bevételeket, 

i) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésért kapott 
ellenértéket, 

j) az 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások 
teljesítésekor, bevételek beszedéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a 
készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, és 

k) a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, 
valamint a beruházások és a felújítások esetén a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítéseit, a 
pénztártöbblet. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen 
kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek, 

b) ebből: költségek visszatérítései.” 

28. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B6. Működési célú átvett pénzeszközök 

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, kezességek 
alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését. 

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott 
támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket. 

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányok és más nemzetközi szervezetek számára visszafizetési 
kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó 
törlesztéséből származó bevételeket. 

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni a B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök 
kivételével az Európai Unión és külföldi kormányokon, más nemzetközi szervezeteken kívüli más államháztartáson kívüli 
szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatások, kölcsönök 
kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 
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f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: külföldi szervezetek, személyek. 

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célból, ellenérték nélkül kapott bevételeket, 
és 

b) az ellátottak pénzbeli juttatásaiként folyósított ellátások és az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek 
számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás 
elszámolását követő években történő visszafizetéséből származó bevételeket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.” 

29. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni a felhalmozási célból államháztartáson kívüli szervezet felé vállalt garanciák, 
kezességek alapján az eredeti kötelezett helyett teljesített kifizetések eredeti kötelezett általi megtérítését. 

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból 
nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket. 

B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányok és más nemzetközi szervezetek számára visszafizetési 
kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök kamatot és más költséget, díjat nem 
tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket. 

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 

Ezen a rovaton kell elszámolni a B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei rovaton elszámolandó tulajdonosi kölcsönök 
kivételével az Európai Unión és külföldi kormányokon, más nemzetközi szervezeteken kívüli más államháztartáson kívüli 
szervezetek, személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett felhalmozási célból nyújtott támogatások, kölcsönök 
kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevételeket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni. 

a) ebből: egyházi jogi személyek, 

b) ebből: nonprofit gazdasági társaságok, 

c) ebből: egyéb civil szervezetek, 

d) ebből: háztartások, 

e) ebből: pénzügyi vállalkozások, 

f) ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

g) ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások, 

h) ebből: egyéb vállalkozások, 

i) ebből: külföldi szervezetek, személyek. 

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) az államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől felhalmozási célból, ellenérték nélkül kapott 
bevételeket, és 
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b) az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára felhalmozási célból végleges jelleggel nyújtott 
támogatások és más ellenérték nélküli kifizetéseknek a kiadás elszámolását követő években történő visszafizetéséből 
származó bevételeket. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a II. fejezet 2. pontja szerinti bontásban kell szerepeltetni.” 

30. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpont B811. Hitel-, 
kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 

B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó 
bevételeket. 

B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

Ezen a rovaton kell elszámolni a folyószámla-, rulírozó- és a munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök 
felvételéből befolyó bevételeket. 

B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a költségvetési éven belülre belföldről felvett hitelek, kölcsönök felvételéből befolyó bevételeket a likviditási 
célú hitelek, kölcsönök kivételével, és 

b) a Gst. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyletek keretében az eszközök átadásakor kapott eladási árat.” 

31. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpont B812. Belföldi 
értékpapírok bevételei alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B812. Belföldi értékpapírok bevételei 

B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kimutatott 
értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv szerinti 
értékig. 

A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni: 

a) ebből: befektetési jegyek, 

b) ebből: kárpótlási jegyek. 

B8122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön – a kibocsátással megegyező költségvetési évben történő lejárattal – 
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és – a lejárat évétől függetlenül – a kincstárjegyek kibocsátásakor 
kapott eladási árat, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok esetén azok névértékéig. 

B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, belföldön kibocsátott vásárolt hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv 
szerinti értékig. 

B8124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

Ezen a rovaton kell elszámolni a belföldön – a kibocsátást követő költségvetési években történő lejárattal – 
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásakor kapott eladási árat azok névértékéig.” 

32. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpont B816. Központi, 
irányító szervi támogatás alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B816. Központi, irányító szervi támogatás 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) pontja szerinti központi, irányító szervi 
támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás 
beérkezését.” 
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33. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpont B817. Betétek 
megszüntetése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a lekötött bankbetétek megszüntetését.” 

34. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpont B818. Központi 
költségvetés sajátos finanszírozási bevételei alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B818. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont ba)–bb) pontjában foglalt finanszírozási célú 
pénzügyi műveletek bevételeit.” 

35. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B81. Belföldi finanszírozás bevételei alpontja a következő 
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei alponttal egészül ki: 

„B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 

B8191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtását követő 
költségvetési években történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit. 

B8192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés b) pont bc) pontja szerinti, a kölcsön nyújtásával megegyező 
költségvetési évben történő lejárattal nyújtott tulajdonosi kölcsönök bevételeit.” 

36. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B82. Külföldi finanszírozás bevételei alpont B822. 
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszközök között kimutatott, külföldön kibocsátott tartós hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok beváltásakor kapott, kamatot nem tartalmazó összeget, eladásukkor azok eladási árát a könyv 
szerinti értékig.” 

37. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont, B82. Külföldi finanszírozás bevételei alpont B824. Külföldi 
hitelek, kölcsönök felvétele alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„B824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől felvett hitelekből, kölcsönökből 
befolyó bevételeket.” 

38. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpont B82. Külföldi finanszírozás bevételei alpontja a következő 
B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől alponttal egészül ki: 

„B825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 

Ezen a rovaton kell elszámolni a külföldi pénzintézetektől felvett hitelekből, kölcsönökből befolyó bevételeket.” 

39. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK alpontja a következő B84. Váltóbevételek résszel egészül ki: 

„B84. Váltóbevételek 

Ezen a rovaton kell elszámolni a 44. § (10) bekezdése szerinti, a váltó kibocsátásával együtt nyilvántartásba vett 
bevételt.” 
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1. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK alpont, K11. Foglalkoztatottak 
személyi juttatásai alpont K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

Ezen a rovaton kell elszámolni 

a) a köztisztviselők, kormánytisztviselők, közalkalmazottak, fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, a Magyar 
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a bírák, az ügyészek, az igazságügyi és az ügyészségi 
alkalmazottak – besorolási osztály, fizetési fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítésekkel, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható 
pótlékokkal (például felzárkóztatási, kollégiumi, összevont osztályban oktatók pótlékai, közművelődési, közgyűjteményi 
dolgozók pótléka) növelt – illetményét, 

b) az állami vezető, a kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, valamint a költségvetési szerv 
választott tisztségviselőnek nem minősülő, az a) pontba nem tartozó vezetőjének illetményét, 

c) egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók kivételével a munka törvénykönyve alapján teljes vagy 
részmunkaidőben foglalkoztatottak bérét, 

d) a közfoglalkoztatásban résztvevők bérét, 

e) a munkavégzésre kötelezett tartalékállományban lévők illetményét, 

f) az ösztöndíjas foglalkoztatottakat megillető díjat, 

g) a különleges foglalkoztatási állományban résztvevők díjazását, 

h) a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermeket ellátók és azokkal foglalkozók díját, 

(az a)–h) pontban nevesítettek a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak).” 

2. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK alpont, K12. Külső személyi 
juttatások alpont K121. Választott tisztségviselők juttatásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K121. Választott tisztségviselők juttatásai 

Ezen a rovaton kell elszámolni a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és tagja, a 
Kúria elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, az Állami 
Számvevőszék elnöke és alelnöke, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, főpolgármester, a 
helyi önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés tagja, az alpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a megyei 
közgyűlés elnöke és alelnöke, továbbá a Független Rendészeti Panasztestület tagjai számára fizetett, a K11. 
Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, tiszteletdíjakat.” 

3. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK alpont, K12. Külső személyi 
juttatások alpont, K123. Egyéb külső személyi juttatások alpont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„g) mindazon a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, amelyeket 
nem foglalkoztatottnak és nem választott tisztségviselőnek fizetnek, így különösen az ítélkezésben közreműködők – 
kirendelt védő, szakértő, ülnök – díjazását, a fogvatartottak díjazását és egyéb költségtérítését, a munkaterápiában 
résztvevő betegek díjazását, a házi szociális gondozók díját, a jogsegélyszolgálat, a lelki-segély szolgálat díját, és a diákok, 
hallgatók demonstrátori díját.” 

4. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont, K33. Szolgáltatási kiadások 
alpont K337. Egyéb szolgáltatások alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„K337. Egyéb szolgáltatások 

Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen a 
raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és 
vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a közigazgatási alap és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási 
továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal 

8. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez
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összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat – ideértve a Kincstár által felszámított díjakat is –, ha 
azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.” 

5. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont, K35. Különféle befizetések 
és egyéb dologi kiadások alpont K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési kiadások és teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére 
áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.” 

6. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K3. DOLOGI KIADÁSOK alpont, K35. Különféle befizetések 
és egyéb dologi kiadások alpont, K355. Egyéb dologi kiadások alpont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„f) a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a 
szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadásokat (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi 
kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli 
károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegeket a K43. 
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések rovaton elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott szankciókat, 
a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a követelések vásárlására fordított kiadásokat, 
az OEP felé megtérített kiadásokat, a pénztárhiányt.” 

7. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, K1-8. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK alpont, K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK alpont, K502. 
Elvonások és befizetések alpont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„d) az Áht. 47. §-a szerinti, valamint a központi költségvetésről szóló törvényben előírt más befizetési 
kötelezettséget.” 

8. Az Áhsz. 15. melléklet I. EGYSÉGES ROVATREND A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKHEZ, 
KIADÁSOKHOZ pont, B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK alpont, B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK 
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL alpont, B12. Elvonások és befizetések bevételei alpont d) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

(Ezen a rovaton kell elszámolni) 

„d) az Áht. 47. §-a szerinti, valamint a központi költségvetésről szóló törvényben előírt más befizetési kötelezettség 
teljesítéséből származó bevételt.” 
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1. Az Áhsz. 16. melléklet 1. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. Immateriális javak 
111. Vagyoni értékű jogok 
112. Szellemi termékek 
116. Immateriális javak értékhelyesbítése 
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 
1181. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 
1182. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 
1191. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 
1192. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése” 

2. Az Áhsz. 16. melléklet 1. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont, 16. TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. Tartós részesedések 
161. Tartós részesedések jegybankban 
162. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 
1621. Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 
1622. Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban 
163. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban 
1631. Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban 
1632. Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban 
164. Tartós részesedések társulásban 
165. Egyéb tartós részesedések 
166. Tartós részesedések értékhelyesbítése 
1661. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 
16611. Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 
16612. Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 
1662. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 
16621. Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 
16622. Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 
168. Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 
1681. Tartós részesedések jegybankban értékvesztése és visszaírása 
1682. Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása 
16821. Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása 
16822. Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása 
1683. Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása 
16831. Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása 
16832. Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása 
1684. Tartós részesedések társulásban értékvesztése és visszaírása 
1685. Egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 
16851. Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztése és visszaírása 
16852. Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése és visszaírása 
16853. Más egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása” 

3. Az Áhsz. 16. melléklet 1. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont, 17. TARTÓS 
HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK alpont 178. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése 
és annak visszaírása alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„178. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 
1781. Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása 
1782. Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása 
1783. Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása” 

4. Az Áhsz. 16. melléklet 1. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK pont 18. KONCESSZIÓBA, 
VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„18. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 
181. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak 
182. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok 
183. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek 
184. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok 

9. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez
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185. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
186. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 
1861. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak értékhelyesbítése 
1862. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékhelyesbítése 
1863. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése 
1864. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok értékhelyesbítése 
1865. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések értékhelyesbítése 
187. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és annak visszaírása 
188. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 
1881. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 
1882. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 
1883. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli 
értékcsökkenése és annak visszaírása 
1884. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 
189. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti értékcsökkenése 
1891. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 
1892. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 
1893. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 
értékcsökkenése 
1894. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése” 

5. Az Áhsz. 16. melléklet 2. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK pont, 22. ÁTSOROLT, KÖVETELÉS 
FEJÉBEN ÁTVETT KÉSZLETEK, EGYÉB KÉSZLETEK alpont 228. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek 
értékvesztése és annak visszaírása alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„228. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása 
2281. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek értékvesztése és annak visszaírása 
2282. Egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása” 

6. Az Áhsz. 16. melléklet 2. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK pont, 23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS, 
FÉLKÉSZ TERMÉKEK, KÉSZTERMÉKEK, ÁLLATOK alpont, 238. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok 
értékvesztése és annak visszaírása alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„238. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visszaírása 
2381. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek értékvesztése és annak visszaírása 
2382. Növendék-, hízó és egyéb állatok értékvesztése és annak visszaírása” 

7. Az Áhsz. 16. melléklet 2. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK pont, 24. ÉRTÉKPAPÍROK alpont, 248. 
Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása alpont 2482. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
értékvesztése és annak visszaírása alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2482. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 
24821. Kárpótlási jegyek értékvesztése és annak visszaírása 
24822. Kincstárjegyek értékvesztése és annak visszaírása 
24823. Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása 
24824. Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása 
24825. Befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása 
24826. Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása” 

8. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 31-34. 
PÉNZESZKÖZÖK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„31-33. Pénzeszközök 
31. Lekötött bankbetétek 
311. Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek 
3111. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 
3112. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 
312. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek 
3121. Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek 
3122. Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 
318. Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 
3181. Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 
31811. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 
31812. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 
3182. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 
31821. Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 
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31822. Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 
32. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 
321. Forintpénztár 
322. Valutapénztár 
323. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 
33. Forintszámlák és devizaszámlák 
331. Forintszámlák 
3311. Kincstáron kívüli forintszámlák 
3312. Kincstárban vezetett forintszámlák 
3318. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása 
332. Devizaszámlák 
3321. Kincstáron kívüli devizaszámlák 
3322. Kincstárban vezetett devizaszámlák 
3328. Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása” 

9. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont, 35. KÖVETELÉSEK 
alpont 358. Követelések értékvesztése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„358. Követelések értékvesztése és annak visszaírása 
3581. Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása 
35811. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása 
35812. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása 
3582. Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása 
35821. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása 
35822. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása 
3583. Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása 
35831. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása 
35832. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása 
3584. Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 
35841. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak 
visszaírása 
35842. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és 
annak visszaírása 
3585. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 
35851. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak 
visszaírása 
35852. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és 
annak visszaírása 
3586. Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása 
35861. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása 
35862. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak 
visszaírása” 

10. Az Áhsz. 16. melléklet 3. PÉNZESZKÖZÖK, KÖVETELÉSEK, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK pont 36. SAJÁTOS 
ELSZÁMOLÁSOK alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„36. Sajátos elszámolások 
361. Pénzeszközök átvezetési számla 
363. Azonosítás alatt álló tételek 
364. Általános forgalmi adó elszámolása 
3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása 
3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 
365. Követelés jellegű sajátos elszámolások 
3651. Adott előlegek 
36511. Immateriális javakra adott előlegek 
36512. Beruházásokra adott előlegek 
36513. Készletekre adott előlegek 
36514. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 
36515. Foglalkoztatottaknak adott előlegek 
36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 
36518. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 
365181. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 
365182. Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 
365183. Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 
365184. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 
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365185. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 
365186. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása 
3652. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 
3653. Más által beszedett bevételek elszámolása 
3654. Forgótőke elszámolása 
3655. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 
3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása 
3657. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 
3658. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök 
36581. Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök 
36582. Gazdasági társaság alapítása esetén a társaságnak ténylegesen átadott más eszközök 
36583. Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök 
36584. Gazdasági társaság jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott más eszközök 
3659. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 
366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 
3661. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 
3662. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök 
elszámolásai 
367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  
3671. Kapott előlegek 
36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 
367111. Túlfizetés a jövedelemadókban 
367112. Túlfizetés az általános forgalmi adóban 
367113. Egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 
36712. Egyéb kapott előlegek 
3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 
3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 
3674. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 
3675. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 
3676. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása 
3677. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 
3678. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 
3679. Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 
36791. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 
36792. Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek” 

11. Az Áhsz. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont, 84. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK alpont, 843. 
Különféle egyéb ráfordítások alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„843. Különféle egyéb ráfordítások 
8431. Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete 
8432. Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések 
8433.Más okból behajthatatlanként leírt követelések 
8434. Más különféle egyéb ráfordítások” 

12. Az Áhsz. 16. melléklet 8. ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK pont, 86. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„86. Rendkívüli ráfordítások 
861. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke 
862. Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke 
863. Térítés nélkül átadott eszközök értéke 
864. Más rendkívüli ráfordítások” 

13. Az Áhsz. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont, 92. EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK 
alpont 923. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„923. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 
9231. Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete 
9232. Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek” 
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14. Az Áhsz. 16. melléklet 9. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK pont, 94. RENDKÍVÜLI EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ 
BEVÉTELEK alpont 9423. Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép : 

„9423. Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek 
94231. Gazdasági társaságba, más szervezetbe alapításkor bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke 
94232. Gazdasági társaságba, más szervezetbe tőkeemeléskor bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott 
értéke 
94233. Más különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek” 

15. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 055. Egyéb működési célú kiadások 
alpont 05502. Elvonások és befizetések alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„05502. Elvonások és befizetések 
055021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
0550211. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata 
0550212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából 
származó kiadásokra 
0550213. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése 
055022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 
0550221. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései előirányzata 
0550222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 
befizetéseire 
0550223. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése 
055023. Egyéb elvonások, befizetések 
0550231. Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 
0550232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb elvonásokra, befizetésekre 
0550233. Egyéb elvonások, befizetések teljesítése” 

16. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 055. Egyéb működési célú kiadások 
alpont 05511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„05511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak 
055111. Működési célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata 
055112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 
055113. Működési célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése” 

17. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 055. Egyéb működési célú kiadások 
alpont 05512. Tartalékok alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 
055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 
055122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb működési célú támogatásokra államháztartáson 
kívülre 
055123. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése” 

18. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont 055. Egyéb működési célú kiadások 
alpontja a következő 05513. Tartalékok alponttal egészül ki: 

„05513. Tartalékok 
055131. Tartalékok előirányzata” 

19. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 058. Egyéb felhalmozási célú 
kiadások alpont 0588. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„0588. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 
05881. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata 
05882. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 
05883. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése” 
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20. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpontja a következő 0589. Egyéb 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre alponttal egészül ki: 

„0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 
05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 
05892. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson 
kívülre 
05893. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre teljesítése” 

21. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont, 
0591. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont 05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 
059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 
0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 
0591112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 
vállalkozásnak 
0591113. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 
059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 
0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 
0591122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 
vállalkozásnak 
0591123. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 
059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 
0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 
0591132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi 
vállalkozásnak 
0591133. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése” 

22. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont, 
0591. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont 05912. Belföldi értékpapírok kiadásai alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„05912. Belföldi értékpapírok kiadásai 
059121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 
0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata 
0591212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására 
0591213. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése 
059122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 
0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata 
0591222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlására 
0591223. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása teljesítése 
059123. Kincstárjegyek beváltása 
0591231. Kincstárjegyek beváltása előirányzata 
0591232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kincstárjegyek beváltására 
0591233. Kincstárjegyek beváltása teljesítése 
059124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 
0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata 
0591242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 
0591243. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése 
059125. Belföldi kötvények beváltása 
0591251. Belföldi kötvények beváltása előirányzata 
0591252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség belföldi kötvények beváltására 
0591253. Belföldi kötvények beváltása teljesítése 
059126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 
0591261. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata 
0591262. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 
0591263. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása teljesítése” 

23. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont, 
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0591. Belföldi finanszírozás kiadásai alpont 05916. Pénzeszközök betétként elhelyezése alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„05916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 
059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata 
059163. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése” 

24. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont 
0591. Belföldi finanszírozás kiadásai alpontja a következő 05919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai alponttal egészül ki: 

„05919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 
059191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 
0591911. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata 
0591912. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira 
0591913. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése 
059192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 
0591921. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai előirányzata 
0591922. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásaira 
0591923. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai teljesítése” 

25. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont, 
0592. Külföldi finanszírozás kiadásai alpont 05924. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„05924. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 
059241. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek előirányzata 
059242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és 
nemzetközi szervezeteknek 
059243. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek teljesítése” 

26. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont, 059. Finanszírozási kiadások alpont 
0592. Külföldi finanszírozás kiadásai alpontja a következő 05925. Külföldi Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi 
pénzintézeteknek alponttal egészül ki: 

„05925. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 
059251. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek előirányzata 
059252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 
059253. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek teljesítése” 

27. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 05. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK, 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK, MÁS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK, TELJESÍTÉS alpont 059. Finanszírozási kiadások alpontja 
a következő 0594. Váltókiadások alponttal egészül ki: 

„0594. Váltókiadások 
05941. Váltókiadások előirányzata 
05942. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség váltókiadásokra 
05943. Váltókiadások teljesítése” 

28. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont, 091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről alpont, 0911. Önkormányzatok működési 
támogatásai alpont 09115. Működési célú központosított előirányzatok alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„09115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata 
091152. Követelés működési célú költségvetési támogatásokra és kiegészítő támogatásokra 
091153. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése” 

29. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont, 091. Működési célú támogatások államháztartáson belülről alpont, 0911. Önkormányzatok működési 
támogatásai alpont 09116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai alpontja helyébe a következő rendelkezés lép : 

„09116. Elszámolásból származó bevételek 
091161. Elszámolásból származó bevételek előirányzata 
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091162. Követelés elszámolásból származó bevételekre 
091163. Elszámolásból származó bevételek teljesítése” 

30. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont, 094. Működési bevételek alpont 09410. Egyéb működési bevételek alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„09410. Biztosító által fizetett kártérítés 
094101. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 
094102. Követelés biztosító által fizetett kártérítésre 
094103. Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése” 

31. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont 094. Működési bevételek alpontja a következő 09411. Egyéb működési bevételek alponttal egészül ki: 

„09411. Egyéb működési bevételek 
094111. Egyéb működési bevételek előirányzata 
094112. Követelés egyéb működési bevételekre 
094113. Egyéb működési bevételek teljesítése” 

32. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont 096. Működési célú átvett pénzeszközök alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„096. Működési célú átvett pénzeszközök 
0961. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 
előirányzata 
09612. Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson 
kívülről 
09613. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése 
0962. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata 
09622. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól 
09623. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése 
0963. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől 
09631. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől előirányzata 
09632. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más 
nemzetközi szervezetektől 
09633. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől teljesítése 
0964. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 
09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata 
09642. Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 
09643. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről teljesítése 
0965. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 
09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 
09652. Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 
09653. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése” 

33. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
0971. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 
előirányzata 
09712. Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekre államháztartáson 
kívülről 
09713. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 
teljesítése 
0972. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól előirányzata 
09722. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól 
09723. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól teljesítése 
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0973. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől 
09731. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől előirányzata 
09732. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól és más 
nemzetközi szervezetektől 
09733. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől teljesítése 
0974. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 
előirányzata 
09742. Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson 
kívülről 
09743. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 
teljesítése 
0975. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
09751. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 
09752. Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 
09753. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése” 

34. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont, 0981. Belföldi finanszírozás bevételei alpont, 09811. Hitel-, 
kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„09811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 
098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata 
0981112. Követelés hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól 
0981113. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése pénzügyi vállalkozástól 
098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata 
0981122. Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól 
0981123. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése 
098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata 
0981132. Követelés rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól 
0981133. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése” 

35. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont, 0981. Belföldi finanszírozás bevételei alpont 09812. Belföldi 
értékpapírok bevételei alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„09812. Belföldi értékpapírok bevételei 
098121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata 
0981212. Követelés forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 
0981213. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése teljesítése 
098122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 
0981221. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata 
0981222. Követelés éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásából 
0981223. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése 
098123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 
0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata 
0981232. Követelés befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 
0981233. Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése teljesítése 
098124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 
0981241. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata 
0981242. Követelés éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátásból 
0981243. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése” 

36. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont, 0981. Belföldi finanszírozás bevételei alpont 09817. Betétek 
megszüntetése alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„09817. Lekötött bankbetétek megszüntetése 
098171. Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata 
098173. Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése” 

37. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont 0981. Belföldi finanszírozás bevételei alpontja a következő 09819. 
Tulajdonosi kölcsönök bevételei alponttal egészül ki: 

„09819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 
098191. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 
0981911. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata 
0981912. Követelés hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 
0981913. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése 
098192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 
0981921. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei előirányzata 
0981922. Követelés rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 
0981923. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei teljesítése” 

38. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont, 0982. Külföldi finanszírozás bevételei alpont 09824. Külföldi 
hitelek, kölcsönök felvétele alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„09824. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 
098241. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől előirányzata 
098242. Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 
098243. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől teljesítése” 

39. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont, 098. Finanszírozási bevételek alpont 0982. Külföldi finanszírozás bevételei alpontja a következő 09825. 
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől alponttal egészül ki: 

„09825. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 
098251. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata 
098252. Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzintézetektől 
098253. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől teljesítése” 

40. Az Áhsz. 16. melléklet 0. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK pont, 09. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK, KÖVETELÉSEK, 
TELJESÍTÉS alpont 098. Finanszírozási bevételek alpontja a következő 0984. Váltóbevételek résszel egészül ki: 

„0984. Váltóbevételek 
09841. Váltóbevételek előirányzata 
09842. Követelés váltóbevételekre 
09843. Váltóbevételek teljesítése” 
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KÖTELEZŐ EGYEZŐSÉGEK 

1. A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan 

a) a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető előirányzataihoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlák kivételével a 05. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül az 
előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek (a 0021 és 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) és a 
teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege, 

b) a 05. és 09. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes 
követelések, kötelezettségek (a 0021, 0022. vagy 0041. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es 
végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegét nem haladhatja meg a teljesítés (3-as végződésű) 
nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege, 

c) a K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése és a B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése 
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlák esetén az a) és b) pont szerinti szabályokat az előirányzatok és 
teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákra nem kell alkalmazni. 

2. A költségvetési számvitelben nyilvántartott és a pénzügyi számvitelben elszámolt követelések azonosságából 
adódóan, figyelemmel arra, hogy értékvesztést jellegéből adódóan csak az esedékes (és lejárt) követelések után lehet 
elszámolni 

a) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések – 0041. nyilvántartási számlával 
szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű 
nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes követelések 
könyvviteli számláinak egyenlegével: 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 091112, 
091122, 091132, 091142, 091152, 091162, 09122, 
09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege 
– 
a 091113, 091123, 091133, 091143, 091153 091163, 
09123, 09133, 09143, 09153, 09163. számlák 
egyenlege 

= 

3511. könyvviteli számla egyenlege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09212, 
09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege 
– 
a 09213, 09223, 09233, 09243, 09253. számlák 
egyenlege 

= 

3512. könyvviteli számla egyenlege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112, 
093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 
093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege 
– 
a 093113, 093123, 09323, 09333, 09343, 093513, 
093523, 093533, 093543, 093553, 09363. számlák 
egyenlege 

= 

3513. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35811. könyvviteli számla egyenlege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 
094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 
094082, 094092, 094102, 094112. számlák 
egyenlege 
– 
a 094013, 094023, 094033, 094043, 094053, 
094063, 094073, 094083, 094093, 094103, 094113. 
számlák egyenlege 

= 

3514. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35821. könyvviteli számla egyenlege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512, 
09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege 
– 
a 09513, 09523, 09533, 09543, 09553. számlák 
egyenlege 

= 

3515. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35831. könyvviteli számla egyenlege 

10. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez
„17. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez
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a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09612, 
09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege 
– 
a 09613, 09623, 09633, 09643, 09653. számlák 
egyenlege 

= 

3516. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35841. könyvviteli számla egyenlege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09712, 
09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege 
– 
a 09713, 09723, 09733, 09743, 09753. számlák 
egyenlege 

= 

3517. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35851. könyvviteli számla egyenlege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981112, 
0981122, 0981132, 0981212, 0981222, 0981232, 
0981242, 0981312, 0981322, 098142, 098152, 
098162, 098182, 0981912, 0981922, 098212, 
098222, 098232, 098242, 098252, 09832, 09842. 
számlák egyenlege 
– 
a 0981113, 0981123, 0981133, 0981213, 0981223, 
0981233, 0981243, 0981313, 0981323, 098143, 
098153, 098163, 098183, 0981913, 0981923, 
098213, 098223, 098233, 098243, 098253, 09833, 
09843. számlák egyenlege 

= 

3518. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35861. könyvviteli számla egyenlege 

b) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes követelések – 0042. nyilvántartási 
számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell 
egyeznie a költségvetési évet követően esedékes követelések könyvviteli számláinak (352.) egyenlegével: 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09122, 
09132, 09142, 09162. számlák egyenlege 

= 3521. könyvviteli számla egyenlege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09222, 
09232, 09252. számlák egyenlege 

= 3522. könyvviteli számla egyenlege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112, 
093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 
093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege 

= 
3523. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35812. könyvviteli számla egyenlege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 
094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 
094082, 094092, 094102, 094112. számlák 
egyenlege 

= 

3524. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35822. könyvviteli számla egyenlege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512, 
09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege = 

3525. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35832. könyvviteli számla egyenlege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09612, 
09622, 09632, 09642, 09652. számlák egyenlege = 

3526. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35842. könyvviteli számla egyenlege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09712, 
09722, 09732, 09742, 09752. számlák egyenlege = 

3527. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35852. könyvviteli számla egyenlege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981232, 
098152, 098182, 0981922, 098222. számlák 
egyenlege 

= 
3528. könyvviteli számla egyenlege 
– 
35862. könyvviteli számla egyenlege 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 158. szám 15461

c) a mérlegben az „- ebből:” alábontásként szereplő követelés sorok összegének meg kell egyeznie a 09. 
számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott követelések összegével: 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09142. 
számla egyenlege 
– 
a 09143. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson belülről” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09232. 
számla egyenlege 
– 
a 09233. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112. 
és 093122. számla egyenlege 
– 
a 093113. és 093123. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések jövedelemadókra” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09322. 
számla egyenlege 
– 
a 09323. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és 
járulékokra” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09332. 
számla egyenlege 
– 
a 09333. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó adókra” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09342. 
számla egyenlege 
– 
a 09343. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések vagyoni típusú adókra” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093512, 
093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege 
– 
a 093513, 093523, 093533, 093543, 093553. számla 
egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések termékek és szolgáltatások 
adóira” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09362. 
számla egyenlege 
– 
a 09363. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre” 
sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 
094022, 094032. számla egyenlege 
– 
a 094013, 094023, 094033. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, 
szolgáltatások ellenértékére, közvetített 
szolgáltatások ellenértékére” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094042. 
számla egyenlege 
– 
a 094043. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések tulajdonosi bevételekre” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094052. 
számla egyenlege 
– 
a 094053. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések ellátási díjakra” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094062. 
számla egyenlege 
– 
a 094063. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi 
adóra” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094072. 
számla egyenlege 
– 
a 094073. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések általános forgalmi adó 
visszatérítésére” sor összege 
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a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094082. 
számla egyenlege 
– 
a 094083. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések kamatbevételekre” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094092. 
számla egyenlege 
– 
a 094093. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek 
bevételeire” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094102. 
számla egyenlege 
– 
a 094103. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések biztosító által fizetett 
kártérítésre” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094112. 
számla egyenlege 
– 
a 094113. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések egyéb működési bevételekre” 
sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512. 
számla egyenlege 
– 
a 09513. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések immateriális javak 
értékesítésére” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09522. 
számla egyenlege 
– 
a 09523. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések ingatlanok értékesítésére” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09532. 
számla egyenlege 
– 
a 09533. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök 
értékesítésére” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09542. 
számla egyenlege 
– 
a 09543. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések részesedések értékesítésére” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09552. 
számla egyenlege 
– 
a 09553. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések részesedések megszűnéséhez 
kapcsolódó bevételekre” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09622. 
számla egyenlege 
– 
a 09623. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 
Uniótól” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09632. 
számla egyenlege 
– 
a 09633. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 
és más nemzetközi szervezetektől” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09642. 
számla egyenlege 
– 
a 09643. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson kívülről” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09722. 
számla egyenlege 
– 
a 09723. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege 
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a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09732. 
számla egyenlege 
– 
a 09733. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09742. 
számla egyenlege 
– 
a 09743. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981212. 
számla egyenlege 
– 
0981213. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések forgatási célú belföldi 
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981232. 
számla egyenlege 
– 
0981233. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések befektetési célú belföldi 
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098152. 
számla egyenlege 
– 
a 098153. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések államháztartáson belüli 
megelőlegezések törlesztésére” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981912. 
számla egyenlege 
– 
0981913. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi 
kölcsönök bevételeire” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981922. 
számla egyenlege 
– 
0981923. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi 
kölcsönök bevételeire” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098212. 
számla egyenlege 
– 
098213. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések forgatási célú külföldi 
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098222. 
számla egyenlege 
– 
098223. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések befektetési célú külföldi 
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor 
összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09142. 
számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson belülről” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09232. 
számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről” sor 
összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112. 
és 093122. számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések jövedelemadókra” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09322. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és 
járulékokra” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09332. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó adókra” sor összege 
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a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09342. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések vagyoni típusú adókra” sor 
összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093512, 
093522, 093532, 093542, 093552. számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések termékek és szolgáltatások 
adóira” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09362. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre” 
sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 
094022, 094032. számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, 
szolgáltatások ellenértékére, közvetített 
szolgáltatások ellenértékére” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094042. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések tulajdonosi bevételekre” sor 
összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094052. 
számla egyenlege 

= a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések ellátási díjakra” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094062. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi 
adóra” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094072. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések általános forgalmi adó 
visszatérítésére” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094082. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések kamatbevételekre” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094092. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek 
bevételeire” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094102. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések biztosító által fizetett 
kártérítésre” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094112. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések egyéb működési bevételekre” 
sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések immateriális javak 
értékesítésére” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09522. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések ingatlanok értékesítésére” sor 
összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09532. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök 
értékesítésére” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09542. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések részesedések értékesítésére” sor 
összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09552. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések részesedések megszűnéséhez 
kapcsolódó bevételekre” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09622. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 
Uniótól” sor összege 
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a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09632. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól 
és más nemzetközi szervezetektől” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09642. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson kívülről” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09722. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09732. 
számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi 
szervezetektől” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09742. 
számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor 
összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981232. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések befektetési célú belföldi 
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor 
összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 098152. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések államháztartáson belüli 
megelőlegezések törlesztésére” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981912. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi 
kölcsönök bevételeire” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 098222. 
számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések befektetési célú külföldi 
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből” sor 
összege 

3. A költségvetési számvitelben nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a 
pénzügyi számvitelben elszámolt kötelezettségek azonosságából adódóan 

a) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes, más fizetési kötelezettségek – 0022. 
nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-
as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek könyvviteli számláinak egyenlegével: 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 
0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 
0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 
0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. 
számlák egyenlege 
– 
a 0511013, 0511023, 0511033, 0511043, 0511053, 
0511063, 0511073, 0511083, 0511093, 0511103, 
0511113, 0511123, 0511133, 051213, 051223, 
051233. számlák egyenlege 

= 

4211. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0522. 
számla egyenlege 
– 
a 0523. számla egyenlege 

= 

4212. könyvviteli számla egyenlege 
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a 0022. számlával szemben nyilvántartott 053112, 
053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 
053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 
053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. 
számlák egyenlege 
– 
a 053113, 053123, 053133, 053213, 053223, 
053313, 053323, 053333, 053343, 053353, 053363, 
053373, 053413, 053423, 053513, 053523, 053533, 
053543, 053553. számlák egyenlege 

= 

4213. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05412, 
05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. 
számlák egyenlege 
– 
a 05413, 05423, 05433, 05443, 05453, 05463, 05473, 
05483. számlák egyenlege 

= 

4214. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055012, 
0550212,0550222, 0550232, 055032, 055042, 
055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 
055112, 055122. számlák egyenlege 
– 
a 055013, 0550213, 0550223, 0550233, 055033, 
055043, 055053, 055063, 055073, 055083, 055093, 
055103, 055113, 055123. számlák egyenlege 

= 

4215. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05612, 
05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák 
egyenlege 
– 
a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 05663, 05673. 
számlák egyenlege 

= 

4216. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05712, 
05722, 05732, 05742. számlák egyenlege 
– 
a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák egyenlege 

 

4217. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05812, 
05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882, 
05892. számlák egyenlege 
– 
a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 05863, 05873, 
05883, 05893. számlák egyenlege 

= 

4218. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 
0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232, 
0591242, 0591252, 0591262, 059132, 059142, 
059152, 059172, 059182, 0591912, 0591922, 
059212, 059222, 059232, 059242, 059252, 05932, 
05942. számlák egyenlege 
– 
a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 0591223, 
0591233, 0591243, 0591253, 0591263, 059133, 
059143, 059153, 059173, 059183, 0591913, 
0591923, 059213, 059223, 059233, 059243, 059253, 
05933, 05943. számlák egyenlege 

= 

4219. könyvviteli számla egyenlege 
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b) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalások, 
más fizetési kötelezettségek – 0024. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – 
nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek könyvviteli számláinak (422.) egyenlegével: 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 
0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 
0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 
0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. 
számlák egyenlege 

= 

4221. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0522. 
számla egyenlege 

= 4222. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 053112, 
053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 
053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 
053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. 
számlák egyenlege 

= 

4223. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05412, 
05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. 
számlák egyenlege 

= 
4224. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055012, 
0550212, 0550222, 0550232, 055032, 055042, 
055052, 055062, 055072, 055082, 055092, 055102, 
055112, 055122. számlák egyenlege 

= 

4225. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05612, 
05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák 
egyenlege 

= 
4226. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05712, 
05722, 05732, 05742. számlák egyenlege  

4227. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05812, 
05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882, 
05892. számlák egyenlege 

= 
4228. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 
0591252, 0591262, 059142, 059172, 0591912, 
059232, 059242, 059252, 05942. számlák egyenlege 

= 
4229. könyvviteli számla egyenlege 

c) a mérlegben az „- ebből:” alábontásként szereplő kötelezettség sorok összegének meg kell egyeznie a 05. 
számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 
összegével: 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055052. 
számla egyenlege 
– 
a 055053. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére 
államháztartáson belülre” sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055112. 
számla egyenlege 
– 
a 055113. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek működési célú 
támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05832. 
számla egyenlege 
– 
a 05833. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére 
államháztartáson belülre” sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05882. 
számla egyenlege 
– 
a 05883. számla egyenlege 

 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 
támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege 
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a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112. 
számla egyenlege 
– 
a 0591113. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, 
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor 
összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591132. 
számla egyenlege 
– 
a 0591133. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, 
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor 
összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591232. 
számla egyenlege 
– 
a 0591233. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására” 
sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591242. 
számla egyenlege 
– 
a 0591243. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi 
értékpapírok beváltására” sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591262. 
számla egyenlege 
– 
a 0591263. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek belföldi kötvények 
beváltására” sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591252. 
számla egyenlege 
– 
a 0591253. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi 
értékpapírok beváltására” sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059142. 
számla egyenlege 
– 
a 059143. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 
megelőlegezések visszafizetésére” sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059172. 
számla egyenlege 
– 
a 059173. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira” 
sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059232. 
számla egyenlege 
– 
a 059233. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok 
beváltására” sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059242. 
számla egyenlege 
– 
a 059243. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 
törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi 
szervezeteknek” sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 059252. 
számla egyenlege 
– 
a 059253. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 
törlesztésére külföldi pénzintézeteknek” sor összege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05942. 
számla egyenlege 
– 
a 05943. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek váltókiadásokra” sor 
összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055052. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek működési célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére 
államháztartáson belülre” sor összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055112. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek működési célú 
támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege 
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a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05832. 
számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére 
államháztartáson belülre” sor összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05882. 
számla egyenlege  

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek felhalmozási célú 
támogatásokra az Európai Uniónak” sor összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, 
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak” sor 
összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591252. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek belföldi kötvények 
beváltására” sor összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591262. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi 
értékpapírok beváltására” sor összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059142. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 
megelőlegezések visszafizetésére” sor összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059172. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira” 
sor összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059232. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok 
beváltására” sor összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059242. 
számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 
törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi 
szervezeteknek” sor összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 059252. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök 
törlesztésére külföldi pénzintézeteknek” sor összege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05942. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek váltókiadásokra” sor 
összege 

4. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy 
kiadásként el nem számolható tételek 36-os számlacsoportban való kezeléséből adódóan 

a) a 32-33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva a költségvetési bevételekkel és 
kiadásokkal, a 059163, 0981313., 0981323. és 098173. nyilvántartási számlák kivételével a teljesített finanszírozási 
bevételekkel és kiadásokkal (együtt a 003. és 005. nyilvántartási számlái egyenlege), a 36-os számlacsoportban vezetett 
könyvviteli számlák – a 362., 3655. és 3675. kivételével – alábbi feltételek szerinti forgalmával, a 32-33. számlacsoport 
könyvviteli számláival szemben könyvelt 31., 413., 494., 8434. és 852. könyvviteli számlák forgalmával és a 31. 
számlacsoport könyvviteli számláival szemben könyvelt 3514. könyvviteli számla forgalmával meg kell egyeznie a 32.-33. 
számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével 

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege 
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege – 059163. 
számla tárgyidőszaki egyenlege 
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege – 0981313., 
0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki 
egyenlege 
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 
3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 
3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki 
forgalma 

= 

32-33.számlák tárgyidőszaki záró egyenlege 
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+/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. 
számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben 
könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma 
 + 3641. számla 42. számlacsoport számláival 
szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma 
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 
4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt 
tárgyidőszaki követel forgalma 
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival 
szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma 
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben 
könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852.  
számlák tárgyidőszaki forgalma 
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 
3514. számlák tárgyidőszaki forgalma 

b) a lekötött bankbetétek nyitó pénzkészletének korrigálva a 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt a  
32-33., 3514., 413., 494. és a 852. könyvviteli számlák forgalmának egyeznie kell a lekötött bankbetétek záró készletével 

31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege 
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 
32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal 
kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma 

= 

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege 

” 
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1. Az Áhsz. 17. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan) 

„a) a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető előirányzataihoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlák kivételével a 05. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási számlákon belül az 
előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlegét nem haladhatja meg a költségvetési évben 
esedékes kötelezettségek (a 0021 és 0022. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű) és a 
teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege,” 

2. Az Áhsz. 17. melléklet 1. pontja a következő c) alponttal egészül ki: 

(A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan) 

„c) a K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése és a B817. Betétek megszüntetése rovatokhoz kapcsolódóan 
vezetett nyilvántartási számlák esetén az a) és b) pont szerinti szabályokat az előirányzatok és teljesítések nyilvántartására 
szolgáló számlákra nem kell alkalmazni.” 

3. Az Áhsz. 17. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. A költségvetési számvitelben nyilvántartott és a pénzügyi számvitelben elszámolt követelések azonosságából 
adódóan, figyelemmel arra, hogy értékvesztést jellegéből adódóan csak az esedékes (és lejárt) követelések után lehet 
elszámolni 

a) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes követelések – 0041. nyilvántartási számlával 
szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-as végződésű 
nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes követelések 
könyvviteli számláinak egyenlegével: 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 091112, 
091122, 091132, 091142, 091152, 091162, 09122, 
09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege 
– 
a 091113, 091123, 091133, 091143, 091153 091163, 
09123, 09133, 09143, 09153, 09163. számlák 
egyenlege 

= 

3511. könyvviteli számla egyenlege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09212, 
09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege 
– 
a 09213, 09223, 09233, 09243, 09253. számlák 
egyenlege 

= 

3512. könyvviteli számla egyenlege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 093112, 
093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 
093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege 
– 
a 093113, 093123, 09323, 09333, 09343, 093513, 
093523, 093533, 093543, 093553, 09363. számlák 
egyenlege 

= 

3513. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3581. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évben esedékes követelések utáni rész 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 094012, 
094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 
094082, 094092, 094102. számlák egyenlege 
– 
a 094013, 094023, 094033, 094043, 094053, 
094063, 094073, 094083, 094093, 094103. számlák 
egyenlege 

= 

3514. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3582. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évben esedékes követelések utáni rész 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09512, 
09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege 
– 
a 09513, 09523, 09533, 09543, 09553. számlák 
egyenlege 

= 

3515. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3583. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évben esedékes követelések utáni rész 

11. melléklet a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez
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a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09612, 
09622, 09632. számlák egyenlege 
– 
a 09613, 09623, 09633. számlák egyenlege 

= 

3516. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3584. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évben esedékes követelések utáni rész 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09712, 
09722, 09732. számlák egyenlege 
– 
a 09713, 09723, 09733. számlák egyenlege 

= 

3517. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3585. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évben esedékes követelések utáni rész 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 0981112, 
0981122, 0981132, 0981212, 0981222, 0981232, 
0981242, 0981312, 0981322, 098142, 098152, 
098162, 098182, 098212, 098222, 098232, 098242. 
számlák egyenlege 
– 
a 0981113, 0981123, 0981133, 0981213, 0981223, 
0981233, 0981243, 0981313, 0981323, 098143, 
098153, 098163, 098183, 098213, 098223, 098233, 
098243. számlák egyenlege 

= 

3518. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3586. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évben esedékes követelések utáni rész 

b) a 09. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes követelések – 0042. nyilvántartási 
számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell 
egyeznie a költségvetési évet követően esedékes követelések könyvviteli számláinak (352.) egyenlegével: 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 091112, 
091122, 091132, 091142, 091152, 091162, 09122, 
09132, 09142, 09152, 09162. számlák egyenlege 

= 
3521. könyvviteli számla egyenlege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09212, 
09222, 09232, 09242, 09252. számlák egyenlege 

= 3522. könyvviteli számla egyenlege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 093112, 
093122, 09322, 09332, 09342, 093512, 093522, 
093532, 093542, 093552, 09362. számlák egyenlege = 

3523. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3581. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évet követően esedékes követelések utáni rész 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 094012, 
094022, 094032, 094042, 094052, 094062, 094072, 
094082, 094092, 094102. számlák egyenlege = 

3524. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3582. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évet követően esedékes követelések utáni rész 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09512, 
09522, 09532, 09542, 09552. számlák egyenlege 

= 

3525. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3583. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évet követően esedékes követelések utáni rész 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09612, 
09622, 09632. számlák egyenlege 

= 

3526. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3584. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évet követően esedékes követelések utáni rész 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09712, 
09722, 09732. számlák egyenlege 

= 

3527. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3585. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évet követően esedékes követelések utáni rész 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 0981112, 
0981122, 0981132, 0981212, 0981222, 0981232, 
0981242, 0981312, 0981322, 098142, 098152, 
098162, 098182, 098212, 098222, 098232, 098242. 
számlák egyenlege 

= 

3528. könyvviteli számla egyenlege 
– 
3586. könyvviteli számla egyenlegéből a költségvetési 
évet követően esedékes követelések utáni rész 
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c) a mérlegben az „- ebből:” alábontásként szereplő követelés sorok összegének meg kell egyeznie a 09. 
számlacsoportban azonos elnevezéssel nyilvántartott követelések összegével: 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09142. 
számla egyenlege 
– 
a09143. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson belülről” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09232. 
számla egyenlege 
– 
a 09233. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09622. 
számla egyenlege 
– 
a09623. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson kívülről” sor összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 09722. 
számla egyenlege 
– 
a09723. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor 
összege 

a 0041. számlával szemben nyilvántartott 098152. 
számla egyenlege 
– 
a098153. számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évben 
esedékes követelések államháztartáson belüli 
megelőlegezések törlesztésére” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09142. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson belülről” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09232. 
számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson belülről” sor 
összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09622. 
számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére 
államháztartáson kívülről” sor összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 09722. 
számla egyenlege 

= 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülésére államháztartáson kívülről” sor 
összege 

a 0042. számlával szemben nyilvántartott 098152. 
számla egyenlege = 

a mérlegben az „- ebből: költségvetési évet követően 
esedékes követelések államháztartáson belüli 
megelőlegezések törlesztésére” sor összege 

” 
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4. Az Áhsz. 17. melléklet 3. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A költségvetési számvitelben nyilvántartott végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és a pénzügyi 
számvitelben elszámolt kötelezettségek azonosságából adódóan) 

„a) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évben esedékes, más fizetési kötelezettségek – 0022. 
nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – nyilvántartására szolgáló számlák teljesítéssel (3-
as végződésű nyilvántartási számlák) csökkentett egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek könyvviteli számláinak egyenlegével: 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 
0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 
0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 
0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. 
számlák egyenlege 
– 
a 0511013, 0511023, 0511033, 0511043, 0511053, 
0511063, 0511073, 0511083, 0511093, 0511103, 
0511113, 0511123, 0511133, 051213, 051223, 
051233. számlák egyenlege 

= 

4211. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0522. 
számla egyenlege 
– 
a 0523. számla egyenlege 

= 

4212. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 053112, 
053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 
053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 
053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. 
számlák egyenlege 
– 
a 053113, 053123, 053133, 053213, 053223, 
053313, 053323, 053333, 053343, 053353, 053363, 
053373, 053413, 053423, 053513, 053523, 053533, 
053543, 053553. számlák egyenlege 

= 

4213. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05412, 
05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. 
számlák egyenlege 
– 
a 05413, 05423, 05433, 05443, 05453, 05463, 05473, 
05483. számlák egyenlege 

= 

4214. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 055012, 
055022, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 
055082, 055092, 055102, 055112. számlák 
egyenlege 
– 
a 055013, 055023, 055033, 055043, 055053, 
055063, 055073, 055083, 055093, 055103, 055113. 
számlák egyenlege 

= 

4215. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05612, 
05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák 
egyenlege 
– 
a 05613, 05623, 05633, 05643, 05653, 05663, 05673. 
számlák egyenlege 

= 

4216. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05712, 
05722, 05732, 05742. számlák egyenlege 
– 
a 05713, 05723, 05733, 05743. számlák egyenlege 

 

4217. könyvviteli számla egyenlege 
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a 0022. számlával szemben nyilvántartott 05812, 
05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882. 
számlák egyenlege 
– 
a 05813, 05823, 05833, 05843, 05853, 05863, 05873, 
05883. számlák egyenlege 

= 

4218. könyvviteli számla egyenlege 

a 0022. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 
0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232, 
0591242, 059132, 059142, 059152, 059172, 059182, 
059212, 059222, 059232, 059242, 05932. számlák 
egyenlege 
– 
a 0591113, 0591123, 0591133, 0591213, 0591223, 
0591233, 0591243, 059133, 059143, 059153, 
059173, 059183, 059213, 059223, 059233, 059243, 
05933. számlák egyenlege 

= 

4219. könyvviteli számla egyenlege 

b) a 05. nyilvántartási számlákon belül a költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalások, 
más fizetési kötelezettségek – 0024. nyilvántartási számlával szemben nyilvántartásba vett 2-es végződésű – 
nyilvántartására szolgáló számlák egyenlegének meg kell egyeznie a költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek könyvviteli számláinak (422.) egyenlegével: 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0511012, 
0511022, 0511032, 0511042, 0511052, 0511062, 
0511072, 0511082, 0511092, 0511102, 0511112, 
0511122, 0511132, 051212, 051222, 051232. 
számlák egyenlege 

= 

4221. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0522. 
számla egyenlege 

= 4222. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 053112, 
053122, 053132, 053212, 053222, 053312, 053322, 
053332, 053342, 053352, 053362, 053372, 053412, 
053422, 053512, 053522, 053532, 053542, 053552. 
számlák egyenlege 

= 

4223. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05412, 
05422, 05432, 05442, 05452, 05462, 05472, 05482. 
számlák egyenlege 

= 
4224. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 055012, 
055022, 055032, 055042, 055052, 055062, 055072, 
055082, 055092, 055102, 055112. számlák 
egyenlege 

= 

4225. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05612, 
05622, 05632, 05642, 05652, 05662, 05672. számlák 
egyenlege 

= 
4226. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05712, 
05722, 05732, 05742. számlák egyenlege  

4227. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 05812, 
05822, 05832, 05842, 05852, 05862, 05872, 05882. 
számlák egyenlege 

= 
4228. könyvviteli számla egyenlege 

a 0024. számlával szemben nyilvántartott 0591112, 
0591122, 0591132, 0591212, 0591222, 0591232, 
0591242, 059132, 059142, 059152, 059172, 059182, 
059212, 059222, 059232, 059242, 05932. számlák 
egyenlege 

= 

4229. könyvviteli számla egyenlege 

” 
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5. Az Áhsz. 17. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemlélete és a költségvetési vagy finanszírozási bevételként vagy 
kiadásként el nem számolható tételek 36-os számlacsoportban való kezeléséből adódóan 

a) a 32-33. számlacsoportban található pénzeszközök nyitó állományát korrigálva a költségvetési bevételekkel és 
kiadásokkal, a 059163, 0981313., 0981323. és 098173 nyilvántartási számlák kivételével a teljesített finanszírozási 
bevételekkel és kiadásokkal (együtt a 003. és 005. nyilvántartási számlák egyenlege), a 36-os számlacsoportban vezetett 
könyvviteli számlák – a 362., 3655., 3675. és 368. számlák kivételével – alábbi feltételek szerinti forgalmával, a 32-33. 
számlacsoport könyvviteli számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 843. és 852. könyvviteli számlák 
forgalmával és a 31. számlacsoport könyvviteli számláival szemben könyvelt 3514. könyvviteli számla forgalmával meg 
kell egyeznie a 32.-33. számlacsoportban található pénzeszközök záró készletével 

32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege 
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege – 059163. 
számla tárgyidőszaki egyenlege 
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege – 0981313., 
0981323. és 098173. tárgyidőszaki egyenlege 
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 
3657., 366., 3672., 3673., 3674., 3676. és 3677. 
számlák tárgyidőszaki forgalma 
+/- 3671. számla tárgyidőszaki forgalma kivéve a 
3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt 
tárgyidőszaki tartozik forgalmát 
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival 
szemben könyvelt tárgyidőszaki  követel forgalma 
+ 843. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 
4223., 4226. és 4227.számlákkal szemben könyvelt 
tárgyidőszaki követel forgalma 
- 3642. számla 35. számlacsoport. számláival 
szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma 
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben 
könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 843.  és 852. 
számlák tárgyidőszaki forgalma 
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 
3514. számlák tárgyidőszaki forgalma 

= 

32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege 

b) az idegen pénzeszközök nyitó pénzkészletének korrigálva a 368. számla és a 34. számlacsoport könyvviteli 
számláival szemben könyvelt 414. forgalmával egyeznie kell az idegen pénzeszközök záró készletével 

34. számlacsoport számlái tárgyidőszaki nyitó 
egyenlege 
+/- 368. számla forgalma 
- 34. számlacsoport számláival szemben könyvelt 
414. számla tárgyidőszaki forgalma 

= 

34. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege 

c) a hosszú lejáratú betétek nyitó pénzkészletének korrigálva a 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt a 32-
33., 3514., 413., 494. és a 852. számlák forgalmának egyeznie kell a hosszú lejáratú betétek záró készletével 

31. számlacsoport számlái tárgyidőszaki nyitó 
egyenlege 
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 
32.-33., 3514., 413., 494., és 852. számlák 
tárgyidőszaki forgalma 

= 

31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege 

” 
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A Kormány 285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28.  § (1)  bekezdés d) és e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. létszám: a  munkáltatónál munkaviszonyban álló személyek száma. Az  átlagos létszám meghatározása során 
a Központi Statisztikai Hivatal átlagos állományi létszám számítására vonatkozó előírásait kell alkalmazni;”

 (2) Az Mmtr. 1. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„12. védett foglalkoztatás: az akkreditált munkáltató általi, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet (a  továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 2.  cikk 100.  pontjában meghatározott 
foglalkoztatás, ha a  munkáltató tranzit vagy tartós foglalkoztatást biztosít, és munkavállalóinak legalább 30%-a 
az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül;”

2. §  Az Mmtr. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelemben megjelölt időponttól,
b) az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  tevékenység, illetve a  rehabilitációs foglalkoztatás megszüntetését 
követő nappal,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a bírósági döntés jogerőre emelkedésének napjával,
d) az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a késedelmet megállapító hatósági döntésben meghatározott határidő 
eredménytelen leteltét követő nappal,
e) az (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben az állásidő időtartamát megállapító hatósági döntésben meghatározott 
határidő eredménytelen leteltét követő nappal,
f ) az a)–e) pontban nem említett esetben a visszavonásáról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napjával
kell visszavonni.”

3. §  Az Mmtr. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E  rendelet alkalmazása során az  általános csoportmentességi rendelet 34.  cikk (2)  bekezdés f )  pontja szerinti 
védett foglalkoztatás alatt az 1. § 12. pontjában meghatározott védett foglalkoztatást kell érteni.”

4. §  Az Mmtr. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet alapján nem ítélhető meg támogatás az általános csoportmentességi rendelet 1. cikk (2) bekezdés  
c) és d)  pontjában, (3)  bekezdés c) és d)  pontjában, (4)  bekezdés a) és c)  pontjában, valamint (5)  bekezdésében 
foglalt esetben.”

5. § (1) Az Mmtr. 32. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az éves támogatási szerződésnek tartalmaznia kell)
„c) a tranzit foglalkoztatást és a tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyek számát,”

 (2) Az Mmtr. 32. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az éves támogatási szerződésnek tartalmaznia kell)
„g) a következményeket arra az esetre, ha a munkáltató a c) pontban meghatározott számú munkahelyet nem tudja 
a szerződésben meghatározott mértékben betölteni.”
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6. §  Az Mmtr. 42/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  munkahely-teremtési támogatás keretében az  általános csoportmentességi rendelet 34.  cikk (2)  bekezdés 
a)  pontjában, valamint c)–f )  pontjában meghatározott költségek támogathatóak, az  általános csoportmentességi 
rendelet 34. cikkében meghatározott feltételekkel.”

7. §  Az Mmtr. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45. § E rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó 
támogatást tartalmaz.”

8. §  Az Mmtr. a következő 49. §-sal egészül ki:
„49. § (1) A 285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelettel módosított 1. § 3. pontjában foglalt rendelkezést 2015. január 1-jétől 
kell alkalmazni.
(2) A 285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelettel módosított 32. § (2) bekezdés c) és g) alpontját első alkalommal a 2015. évi 
támogatásra kötött éves támogatási szerződésre kell alkalmazni.
(3) A  Szerződés 87. és 88.  cikke alkalmazásában a  támogatások bizonyos fajtáinak a  közös piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján kiírt, 2014. 
évre vonatkozó pályázatokra e  rendeletnek a  285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon 
hatályos 1. § 12. pontját, 17. § (4) bekezdését, 19. § (1) és (2) bekezdését, 19. § (4) bekezdés b) pontját, 21. § (1), (4) és 
(7) bekezdését, 22. § (1) és (4) bekezdését, 42/A. § (1) bekezdését és 45. §-át kell alkalmazni.”

9. § (1) Az Mmtr.
a) 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „havi létszáma” szövegrész helyébe az  „a Központi Statisztikai Hivatal 

létszámszámításra vonatkozó előírásai szerint számított havi átlagos statisztikai állományi létszáma” szöveg,
b) 16. § (2) bekezdésében a „folyamatba épített” szövegrész helyébe az „eseti” szöveg,
c) 19. § (2) bekezdésében a „7. cikk (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „8. cikk (6) bekezdésében” szöveg,
d) 21. § (1) bekezdésében a „41. cikkében” szövegrész helyébe a „33. cikkében” szöveg,
e) 21. § (4) bekezdésében a „2. cikk 15. pontjában” szövegrész helyébe a „2. cikk 31. pontjában” szöveg,
f ) 21.  § (7)  bekezdésének nyitó szövegrészében a „41.  cikk (4)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „33.  cikk 

(3) bekezdésében” szöveg, a „41. cikk (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „33. cikk (3) bekezdése” szöveg,
g) 22. § (1) bekezdésében a „42. cikkében” szövegrész helyébe a „34. cikkében” szöveg,
h) 22.  § (4)  bekezdésében a  „42.  cikk (3)  bekezdés b)  pontja” szövegrész helyébe a  „34.  cikk (2)  bekezdés 

b) pontja” szöveg,
i) 29. § (3) bekezdésében a „november 30-ig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg,
j) 37. § (2) bekezdésében az „5 órás” szövegrész helyébe a „4 órás” szöveg,
k) 37. § (2) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés d) pontjában az „5 órát” szövegrész helyébe a „4 órát” szöveg,
l) 40. §-ában az „éves megállapodás” szövegrész helyébe a „megállapodás” szöveg,
m) 48. § (5) bekezdésében a „2014.” szövegrész helyébe a „2015.” szöveg
lép.

 (2) Az Mmtr. 2.  melléklet II.  pontjában az „A létszámot a  Központi Statisztikai Hivatal statisztikai állományi létszámra 
vonatkozó létszámszámítási szabályai szerint kell számítani.” szövegrész helyébe az „A létszámot a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012.  
(XI. 16.) Korm. rendelet 1. § 3. pontjában meghatározottak szerint kell számítani.” szöveg lép.

10. §  Hatályát veszti az Mmtr.
a) 2. § (1) bekezdés k) pontja,
b) 5. § (3) bekezdés g) pont gc) alpontja,
c) 19. § (4) bekezdés b) pontja,
d) 42/B. § (5) bekezdés h) pontja.

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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12. §  Ez a  rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1.,  
26. 6. 2014) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló  
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti az R. 3. melléklete.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez 1. melléklet a …/2014. (……) Korm. rendelethez 
 

1. Az R. 1. mellékletében foglalt 1. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „1. táblázat 
SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓK 

a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv)  
2-7. cikkeiben leírtak szerint 

Az agglomerációk száma és a lakosegyenértékben kifejezett terhelés 

2012. december 31-i állapot 

Kibocsátási területek 
Normál területek Érzékeny területek 

Összesítve minden területre 
A. Édesvizek és torkolatok A. Édesvizek és torkolatok 

Agglomerációs osztály darabszám összes LE darabszám összes LE darabszám összes LE 

2 000 = < LE = < 10 000 373 1 539 315 14 53 624 387 1 592 939 

10 000  < LE = < 15 000 59 711 869 1 14 064 60 725 933 

15 000 < LE = < 150 000 105 3 891 203 5 260 107 110 4 151 310 

150 000 LE felett 10 4 291 349 0 0 10 4 291 349 

ÖSSZESEN 547 10 433 736 20 327 795 567 10 761 531 
” 

 
2. Az R. 1. mellékletében foglalt 2. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. táblázat 
GYŰJTŐRENDSZEREK 

az Irányelv 3. cikkében leírtak szerint 

A megfelelő gyűjtőrendszerek száma és kapacitása 

2012. december 31-i állapot 

Kibocsátási területek 
 Normál területek  Érzékeny területek 

 Összesítve minden területre 
 A. Édesvizek és torkolatok  A. Édesvizek és torkolatok 

 Agglomerációs osztály darabszám kiszolgált LE darabszám kiszolgált LE darabszám  kiszolgált LE 

 2 000 = < LE =< 10 000 115 521 225 6 17 518 121 538 743 

 10 000 < LE =< 15 000 20 224 244 2 23 901 22 248 145 

 15 000 < LE =< 150 000 120 4 372 787 5 249 069 125 4 621 856 

 150 000 LE felett 10 4 555 916 0 0 10 4 555 916 

 ÖSSZESEN 265 9 674 172 13 290 488 278 9 964 660 
” 
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3. Az R. 1. mellékletében foglalt 2.1. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1. táblázat  
GYŰJTŐRENDSZEREK 

az Irányelv 3. cikkének megvalósítási programja normál területeken 

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK 

A megfelelő gyűjtőrendszerek kiépítésének ütemezése normál területeken 

Agglomerációs 
osztály 

 2 000 = < LE =  
< 10 000 

 10 000 < LE =  
< 15 000 

 15 000 < LE =  
< 150 000  150 000 LE felett 

 Összesítve minden 
osztályra 

Év darab-
szám 

kiszolgált 
LE 

darab-
szám 

kiszolgált 
LE 

darab-
szám 

kiszolgált 
LE 

darab-
szám 

kiszolgált 
LE 

darab-
szám 

kiszolgált 
LE 

 2012. 
december 31. 115 521 225 20 224 244 120 4 372 787 10 4 555 916 265 9 674 172 

 2015. 
december 31. 

382 1 676 355 65 755 500 120 4 370 006 10 4 555 916 577 11 357 777 

” 
 
4. Az R. 1. mellékletében foglalt 2.2. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.2. táblázat  
GYŰJTŐRENDSZEREK 

az Irányelv 3. cikkének megvalósítási programja érzékeny területeken 

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK 

A megfelelő gyűjtőrendszerek kiépítésének ütemezése érzékeny területeken 

Agglomerációs 
osztály 

 2 000 = < LE =  
< 10 000 

 10 000 < LE =  
< 15 000 

 15 000 < LE =  
< 150 000 

 150 000 LE felett  Összesítve minden 
osztályra 

Év darab-
szám 

kiszolgált 
LE 

darab-
szám 

kiszolgált 
LE 

darab-
szám 

kiszolgált 
LE 

darab-
szám 

kiszolgált 
LE 

darab-
szám 

kiszolgált 
LE 

 2012. 
december 31. 6 17 518 2 23 901 5 249 069 0 0 13 290 488 

 2015. 
december 31. 13 45 958 2 23 901 5 249 069 0 0 20 318 928 

” 
 
5. Az R. 1. mellékletében foglalt 3. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. táblázat  
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK 

az Irányelv 4-6. cikkeiben leírtak szerint 

A megfelelő szennyvíztisztító telepek száma és kapacitása 

2012. december 31-i állapot 

 

Kibocsátási területek 
 Normál területek  Érzékeny területek 

 Összesítve minden területre 
 A. Édesvizek és torkolatok  A. Édesvizek és torkolatok 

 Agglomerációs osztály  darabszám LE kapacitás darabszám LE kapacitás darabszám  LE kapacitás 

 2 000 =< LE =< 10 000 157 858 001 9 56 431 166 914 432 

 10 000 < LE =< 15 000 32 425 923 2 48 820 34 474 743 



15482 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 158. szám 

 15 000 < LE =< 150 000 121 6 319 478 5 357 976 126 6 677 454 

 150 000 LE felett 12 5 485 915 0 0 12 5 485 915 

 ÖSSZESEN 322 13 089 317 16 463 227 338 13 552 544 
” 

 
6. Az R. 1. mellékletében foglalt 3.1. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.1. táblázat  
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK 

az Irányelv 4. cikkének megvalósítási programja normál területeken 

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK 

A megfelelő szennyvíztisztító telepek kiépítésének ütemezése normál területeken 

Agglomerációs 
osztály 

 2 000 = < LE =  
< 10 000 

 10 000 < LE =  
< 15 000 

 15 000 < LE =  
< 150 000  150 000 LE felett 

 Összesítve minden 
osztályra 

Év darab-
szám 

LE 
kapacitás 

darab-
szám 

LE 
kapacitás 

darab-
szám 

LE 
kapacitás 

darab-
szám 

LE 
kapacitás 

darab-
szám 

LE kapacitás 

 2012. 
december 31. 

157 858 001 32 425 923 121 6 319 478 12 5 485 915 322 13 089 317 

 2015. 
december 31. 382 2 171 833 65 906 002 120 6 319 478 10 5 485 915 577 14 883 228 

” 
 
7. Az R. 1. mellékletében foglalt 3.2. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.2. táblázat  
SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK 

az Irányelv 4. cikkének megvalósítási programja érzékeny területeken 

A. ÉDESVIZEK ÉS TORKOLATOK 

A megfelelő szennyvíztisztító telepek kiépítésének ütemezése érzékeny területeken 

Agglomerációs 
osztály 

 2 000 = < LE =  
< 10 000 

 10 000 < LE =  
< 15 000 

 15 000 < LE =  
< 150 000 

 150 000 LE felett 
 Összesítve minden 

osztályra 
Év darab-

szám 
LE 

kapacitás 
darab-
szám 

LE 
kapacitás 

darab-
szám 

LE 
kapacitás 

darab-
szám 

LE 
kapacitás 

darab-
szám 

LE 
kapacitás 

 2012. 
december 31. 9 56 431 2 48 820 5 357 976 0 0 16 463 227 

 2015. 
december 31. 

13 61 674 2 48 820 5 357 976 0 0 20 468 470 

” 
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8. Az R. 1. mellékletében foglalt 5. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. táblázat  
BERUHÁZÁSOK 

az Irányelv magyarországi megvalósítási programjának fejlesztési költségei 

Beruházási költségek 2012. december 31-től, milliárd Ft-ban / millió EUR-ban 

    
 1 EUR=296,9 Ft 

  

 3. cikk:  4., 5., 6., 7. és 14. cikk: 
Gyűjtőrendszerek és 

szállítóművek 
A települési szennyvíz- és iszapkezelő-, 

valamint  
  -elhelyező telepek 

 Időszak  Mrd Ft  M EUR  Mrd Ft  M EUR 

 2011. január 1-jétől 2012. végéig* 188,9 636,2 114,1 384,2 

 2013. január 1-jétől 2015. végéig** 325,1 1094,9 86,7 292,3 

 2013 - 2015 között összesen 514,0 1731,1 200,8 676,5 

      A megvalósítás költségigénye 
2011 - 2015 között: 

 714,8 Mrd Ft, azaz  2 407,6 M EUR 

 
*: a 2008. december 31. és a 2010. december 31. határidős agglomerációk még hátralevő, határidőre nem teljesült 
fejlesztéseinek költségigénye összesen: 303,0 Mrd Ft (1020,4 M EUR).  
**: a 2015. december 31. határidős agglomerációk fejlesztési költségigénye összesen: 411,8 Mrd Ft (1387,2 M EUR).” 
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2. melléklet a 286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelethez 2. melléklet a …/2014. (……) Korm. rendelethez 
 
1. Az R. 2. mellékletében foglalt 2. táblázat Bátonyterenye sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Bátonyterenye 
 

17 151 17 951 
  

 Bátonyterenye 12 764  CS  

 
Dorogháza 1 101 

   

 Mátraverebély 1 958    

 
Nemti 743 

   

 Szuha 585    
” 

 
2. Az R. 2. mellékletében foglalt 2. táblázat Budapest sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Budapest  1 868 555 2 473 858  TF 

 
Budaörs 27 306 

 
CS 

 

 

Budapest (Budapesti 
Központi Szennyvíztisztító 
Telep-Csepel) 

778 860  CS  

 Nagykovácsi 6 912    

 
Remeteszőlős 755 

   

 Budapest (Dél-Pest) 249 133  CS TF 

 Gyál 22 709    

 
Üllő 11 585 

   

 Vecsés 20 164    

 
Budakalász 10 450 

 
CS 

 

 Budapest (Észak-Pest) 707 718  CS  

 
Kerepes 9 943 

   

 
Kistarcsa 12 046 

   

 Nagytarcsa 3 883    

 
Üröm 7 091 

   
” 

 
3. Az R. 2. mellékletében foglalt 2. táblázat Ózd sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

Ózd  34 361 39 788  TF 

 
Ózd 34 361 

 
CS 

 
” 

 
4. Az R. 2. mellékletében foglalt 2. táblázat Vác sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Vác 
 

73 111 112 424 
 

TF 

 Csörög 1 891    

 
Dömös 1 144 

   

 Kismaros 2 093    

 
Kosd 2 483 
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Nagymaros 4 756 

 
CS 

 

 Őrbottyán 7 091  CS  

 
Pilismarót 1 991 

   

 Szendehely 1 515    

 
Szokolya 1 810 

   

 Sződliget 4 423    

 Vác 33 475    

 
Vácduka 1 360 

   

 Váchartyán 1 772    

 
Vácrátót 1 869 

   

 Verőce 3 643    

 
Visegrád 1 795 

   
” 

 
5. Az R. 2. mellékletében foglalt 3. táblázat Mezőkovácsháza sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Mezőkovácsháza   6 362 13 288     

  Mezőkovácsháza 6 362      

” 
 
6. Az R. 2. mellékletében foglalt 3. táblázat Tiszafüred sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Tiszafüred   11 616 13 332     

  Tiszafüred 11 616      

” 
 
7. Az R. 2. mellékletében foglalt 5. táblázat Cserháthaláp sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Cserháthaláp  3 333 3 956   

 
Cserháthaláp 359 

   

 Cserhátsurány 837    

 
Debercsény 73 

   

 Magyarnándor 1 122    

 Mohora 942    
” 

 
8. Az R. 2. mellékletében foglalt 5. táblázat Érsekvadkert sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Érsekvadkert  4 192 4 450   

 Érsekvadkert 3574    

 Szátok 618    
” 

9. Az R. 2. mellékletében foglalt 5. táblázat a Harta sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„ 
Hegyfalu  2 649 2 653  ÚT 

 Hegyfalu 794  CS  
 Ölbő 733  CS  
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 Pósfa 266  CS  
 Szeleste 671  CS  
 Zsédeny 185  CS  

” 
 
10. Az R. 2. mellékletében foglalt 5. táblázat Karancslapujtő sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Karancslapujtő  6 997 7 037   

 
Karancsalja 1 557 

   

 Karancsberény 884    

 
Karancskeszi 1 905 

   

 
Karancslapujtő 2 651 

   
” 

 
11. Az R. 2. mellékletében foglalt 5. táblázat Máriapócs sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Máriapócs  2 155 3 745   

 
Máriapócs 2 155 

 
CS 

 
” 

 
12. Az R. 2. mellékletében foglalt 5. táblázat Sóshartyán sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Sóshartyán  2 550 2 751   

 Kishartyán 536    

 
Ságújfalu 1059 

   

 Sóshartyán 955    
” 

 
13. Az R. 2. mellékletében foglalt 5. táblázat Szob sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

Szob 
 

5 554 7 312 
  

 Kóspallag 751    

 Letkés 1 119    

 
Márianosztra 878 

   

 Szob 2 806  CS  
” 

 
 
 
 
14. Az R. 2. mellékletében foglalt 6. táblázat a Visonta sort követően a következő sorral egészül ki: 
 
„ 

Zalaapáti   1 940 2 006 

  Bókaháza 286  
  Zalaapáti 1 654  

                                                                                                                                                                                                                                    ” 
 

15. Hatályát veszti az R. 2. mellékletében foglalt 4. táblázat Zalaapáti sora. 
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A Kormány 287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete
a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 
szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 31.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 
428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Működési költségvetési támogatásra
a) a költségvetési év első napján működő és a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett, vagy
b) a költségvetési évben megalakult és legkésőbb a költségvetési év november 15-éig a törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzett és fizetési számlával rendelkező
települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi önkormányzat jogosult a képviselő-testület, közgyűlés 
(a továbbiakban együtt: képviselő-testület) alakuló ülését követő hónap első napjától.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A fővárosi és megyei kormányhivatal az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a költségvetési év január 15-éig, 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a költségvetési év november 30-áig tájékoztatja a támogatót a települési 
nemzetiségi önkormányzat, illetve a  területi nemzetiségi önkormányzat működésének, illetve megalakulásának 
tényéről.”

 (3) Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  települési nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás az  egy 
települési és területi nemzetiségi önkormányzatra eső átlagtámogatás összegének
a) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább huszonöt, de legfeljebb ötven fő,
b) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötven főt.”

2. §  Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  újonnan megalakult és a  törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési nemzetiségi önkormányzat, 
területi nemzetiségi önkormányzat részére a  képviselő-testület megalakulásáról szóló, a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok által megküldött értesítés alapján, az  értesítésnek a  támogatóhoz történő beérkezésétől 
számított harminc napon belül kerül sor a  működési költségvetési támogatás kincstár által történő időarányos 
folyósítására. A  támogató a  képviselő-testület megalakulásáról szóló értesítés beérkezésétől számított 15 napon 
belül a (2) bekezdés szerint intézkedik a működési költségvetési támogatás folyósításáról.”

3. §  Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Feladatalapú költségvetési támogatásra a  költségvetési év január 1-jét megelőző tizenkét hónapban működő 
és működési költségvetési támogatásban részesülő települési nemzetiségi önkormányzat és területi nemzetiségi 
önkormányzat jogosult, ha
a) a  költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülésre vonatkozó 
jegyzőkönyvét és
b) – az Njtv. szerinti közmeghallgatás megtartására nem az a) pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén 
került sor – a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet
a fővárosi és megyei kormányhivatal részére a  testületi üléstől, illetve a  közmeghallgatástól számított 15 napon 
belül, de legkésőbb a költségvetési év január 5-éig benyújtja.”

4. §  Az R. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának évében a  települési nemzetiségi 
önkormányzatok és a területi nemzetiségi önkormányzatok nem jogosultak kiegészítő támogatásra.”

5. §  Az R. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés szerinti nemzetiségi támogatásokat szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott 
támogatások tekintetében az Ávr. 89. §-át nem kell alkalmazni.”
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6. §  Az R. 12. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottság legfeljebb kilenc főből áll. A Bizottságba tagokat egyenlő arányban delegálhat)
„a) az Országgyűlés nemzetiségeket képviselő bizottsága,”

7. §  Az R.
a) 4. § (3) bekezdésében a „(2)” szövegrészek helyébe az „(1)” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe az „(1)” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az R.
a) 4. § (2) bekezdése,
b) 16. §-a.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 8. § b) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 288/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete
a ZeinaHotel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  ZeinaHotel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 
01-09-894078, székhely: 1195 Budapest, Üllői út 283.) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) 
a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65.  §-a alapján 
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Társaság, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 25/2014. (XI. 20.) FM rendelete
az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról

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. §  E rendelet alkalmazásában:
1. anyajuh: minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már legalább 

egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;
2. birtokon tartás: a  kérelmezett anyajuhnak az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott 

egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014.  évi 
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet (a  továbbiakban: 
támogatási rendelet) 21. § (1) bekezdésében meghatározott ideig a mezőgazdasági termelő tenyészetében 
történő tartása;

3. mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet: az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet;

4. mezőgazdasági termelő: a támogatási rendelet 1. § 12. pontja szerinti mezőgazdasági termelő.

2. § (1) E  rendelet feltételei szerint anyajuh tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás 
vehető igénybe.

 (2) A  támogatás igénybevételére az  a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerint nyilvántartásba 
vett mezőgazdasági termelő jogosult, aki a  támogatási rendelet 19–23.  §-a szerinti, anyajuhtartás támogatásra 
vonatkozó jogosultsági feltételeknek megfelelt.

 (3) A támogatás a támogatási rendelet 21–23. §-a szerinti támogatás alapját képező anyajuhok után vehető igénybe.

3. § (1) A támogatás mértéke 3000 forint/anyajuh. Támogatás országos szinten a 2014. évre vonatkozóan legfeljebb 870 000 
egyed után nyújtható.

 (2) Támogatás mezőgazdasági termelőnként a  2014. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, melynek összege 
mezőgazdasági termelőnként nem haladhatja meg az  5000 eurót, azzal, hogy a  támogatás odaítélése során 
a  mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti küszöbértékre is 
figyelemmel kell lenni.

 (3) A  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) a  támogatási összeg mezőgazdasági csekély 
összegű támogatásokról szóló rendelet szerinti nyilvántartásba vétele alkalmával a 2014. május 1. napján érvényes, 
az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi 
figyelembe.

4. § (1) Támogatási kérelemnek a támogatási rendelet 22. § (1) bekezdése alapján benyújtott támogatási kérelem minősül.
 (2) Az  MVH 2014. december 31-éig végzésben nyilatkozattételre hívja fel az  európai uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet 11/A.  §-ában foglaltakról azt a  mezőgazdasági termelőt, aki az  (1)  bekezdés szerinti támogatási 
kérelmet nyújtott be és kérelme a  végzés meghozatalának időpontjáig nem került jogerősen érdemi vizsgálat 
nélkül elutasításra, érdemben jogerősen elutasításra, vagy a  kérelme alapján indult eljárás nem került jogerősen 
megszüntetésre.
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 (3) Az  MVH határozatban közli a  jogosulttal, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A  csekély összegű 
támogatásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a  mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló 
rendelet pontos címét, az  Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napját, valamint a  támogatás pontos 
összegét euróban és forintban kifejezve.

 (4) A támogatás egyösszegű kifizetésére 2015. június 30-áig kerül sor.
 (5) A  támogatási összeg keretének túllépése esetén az  igényelt támogatás összege – az  érintett mezőgazdasági 

termelőnél a túllépés mértékével megegyezően – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

5. §  Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya 
alá tartozik.

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

7. §  Hatályát veszti az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról szóló 123/2013. (XII. 17.) VM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 26/2014. (XI. 20.) FM rendelete
az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

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. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  anyakecske: minden olyan, a  kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely a  birtokon tartás utolsó napjáig már 

legalább egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;
2.  birtokon tartás: a  támogatás alapjául szolgáló anyakecskének a  2.  § (3)  bekezdésében meghatározott ideig 

a mezőgazdasági termelő tenyészetében történő folyamatos tartása;
3.  mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet: az  Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet;

4.  mezőgazdasági termelő: az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú 
támogatás, valamint az  ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet 1.  § 12.  pontja szerinti mezőgazdasági 
termelő;

5.  tenyészet: a  tartási helyek, a  tenyészetek és az  ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett állattartó a  hozzá tartozó 
tartási hellyel együtt.

2. § (1) E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás 
vehető igénybe.

 (2) A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba-vételi 
kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi 
nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben,

b) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
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c) megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 
meghatározott feltételeknek,

d) a támogatási kérelmében szereplő anyakecskék tenyészetének állattartójaként szerepel a juh- és kecskefélék 
egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: kecske ENAR rendelet) szerinti nyilvántartásban,

e) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, valamint
f ) gondoskodik a  tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos 

nyilvántartásáról.
 (3) A  mezőgazdasági termelő a  támogatási kérelmében megjelölt, a  támogatás alapját képező anyakecskéket 

köteles a  támogatási kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napjától kezdődő száz naptári napos 
időtartamban folyamatosan birtokán tartani.

3. § (1) A  támogatás mértéke 5000 forint/anyakecske. Támogatás országos szinten a  2014. évre vonatkozóan legfeljebb  
20 000 egyed után nyújtható.

 (2) Támogatás mezőgazdasági termelőnként a  2014. évre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, melynek összege 
mezőgazdasági termelőnként nem haladhatja meg az  5000 eurót, azzal, hogy a  támogatás odaítélése során 
a  mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti küszöbértékre is 
figyelemmel kell lenni.

 (3) Egy anyakecske után egy támogatási év vonatkozásában csak egy alkalommal folyósítható támogatás.

4. § (1) A támogatási kérelemben és az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát, 
valamint a  jelölési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését a  kecske ENAR rendelet szerinti adatbázisba 
bejelentett adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
(a továbbiakban: MVH) ellenőrzi.

 (2) A  támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a  73/2009/EK tanácsi rendeletnek a  kölcsönös 
megfeleltetés, a moduláció és az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben 
létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az  1234/2007/EK tanácsi rendeletnek 
a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a  borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő 
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági 
rendelet (a  továbbiakban: 1122/2009/EK rendelet) 30.  cikk (2)  bekezdés c)  pontjában, (3) és (4)  bekezdésében, 
a 31. cikkében, a 41. cikkében, valamint a 42. cikk (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

 (3) Amennyiben az adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés kerül 
megállapításra, a támogatási összeg meghatározása során az 1122/2009/EK rendelet 63. és 66. cikke szerinti eljárást 
kell alkalmazni.

5. § (1) A  támogatási kérelmet az  MVH által rendszeresített és az  MVH honlapján közzétett nyomtatványon  
2014. december 31-éig kell benyújtani. A  támogatási kérelemnek legalább az  alábbi adatokat, valamint 
nyilatkozatokat, dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a mezőgazdasági termelő azonosítására vonatkozó adatok;
b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;
c) a támogatási feltételek teljesítéséről szóló nyilatkozatok;
d) a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozó adatok;
e) a  kérelmező által tartott állatok létszámának és a  támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek 

a meglétéről szóló, a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított igazolás;
f ) az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatok.
 (2) Az  MVH a  helyt adó vagy a  részben helyt adó határozatában közli a  jogosulttal, hogy a  mezőgazdasági csekély 

összegű támogatásokról szóló rendelet szerinti támogatásban részesül. A  támogatást igénybe vevő értesítése, 
valamint a  támogatás folyósítása és ellenőrzése során a  mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

 (3) A támogatás egyösszegű kifizetésére 2015. június 30-áig kerül sor.
 (4) A  támogatási keret túllépése esetén az  igényelt támogatás összege arányos visszaosztás alkalmazásával 

csökkentésre kerül.
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 (5) Az MVH a támogatási összeg mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet szerinti nyilvántartásba 
vétele alkalmával a kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által 
közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

6. §  Az e  rendelet keretében nyújtott támogatás a  mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet 
hatálya alá tartozik.

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

8. §  Hatályát veszti az anyakecsketartás „de minimis” támogatásáról szóló 124/2013. (XII. 17.) VM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 431/2014. (XI. 20.) KE határozata
a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés l) pontja, valamint a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 
22. § (1) bekezdése alapján – a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésének 35/2014. (10. 15.) számú határozatára 
tekintettel – Fekete Györgyöt, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját a  Magyar Művészeti Akadémia elnöki 
tisztségében megerősítem.

Budapest, 2014. november 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/05238-1/2014.

A Kormány 1658/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős 
adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős 

adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény (a  továbbiakban: 
Egyezmény) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének  
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását.

                   A Kormány a törvényjavaslat előadójának a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1659/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről 
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 
2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről 

és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a  jövedelem- és a  vagyonadók területén Taskentben, 
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2008.  április  17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a  továbbiakban: Jegyzőkönyv) 
bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Jegyzőkönyv bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja a  Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a  Jegyzőkönyv szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1660/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló 
közös egyezmény szerinti ötödik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató 
felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről

A Kormány
 1.  elfogadja a 2001. évi LXXVI. törvénnyel kihirdetett, a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív 

hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény (a  továbbiakban: Egyezmény) 32. Cikke alapján 
készített ötödik Nemzeti Jelentést (a továbbiakban: Nemzeti Jelentés);

 2.  felhatalmazza az  Országos Atomenergia Hivatal főigazgatóját, hogy a  Nemzeti Jelentést Magyarország Nemzeti 
Jelentéseként továbbítsa a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséghez;

 3.  felhatalmazza az  Országos Atomenergia Hivatal főigazgatóját vagy az  általa megbízott személyt, hogy a  részes 
országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten az  Egyezmény 33. Cikke szerinti kormány-
felhatalmazottként részt vegyen;

 4.  felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a 3. pont szerinti meghatalmazási okiratot kiadja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1661/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti 
kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó hatodik időszaki jelentéséről

A Kormány
 1. elfogadja a  Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája megerősítésével vállalt kötelezettségek 

végrehajtásáról szóló hatodik időszaki jelentést (a továbbiakban: Jelentés),
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa megbízott személyt, hogy a  Jelentést, lefordítását 

követően az Európa Tanács Főtitkárának adja át.
A Jelentés angol nyelvre történő fordítása tekintetében

Felelős: az emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

A Jelentés átadása tekintetében
Felelős: a külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1662/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a São Paulo-i Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy São Paulo-i székhellyel 2015. január 31-ével magyar főkonzulátus (a  továbbiakban: 

Főkonzulátus) nyíljon Brazíliában, és a Főkonzulátus konzuli kerülete Brazília 5 déli államának területére (Rio Grande 
do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo) terjedjen ki;

 2. tudomásul veszi, hogy Magyarország Brazíliavárosi Nagykövetségének konzuli kerülete a  Főkonzulátus 
megnyitásával egyidejűleg az 1. pontban felsorolt államokkal csökken;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert a  Főkonzulátus újranyitásához szükséges diplomáciai lépések 
megtételére és az  érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására, továbbá megbízza a  külképviselet 
megnyitásával összefüggő feladatok végrehajtásával;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  azonnal

 4. tudomásul veszi, hogy a  Főkonzulátus megnyitásával kapcsolatosan a  kiküldötti és a  helyi alkalmazotti 
létszám, továbbá az  egyszeri beruházási és működési kiadások a  Külgazdasági és Külügyminisztérium 2014. évi 
költségvetésében nem kerültek megtervezésre, ezért erre többlet költségvetési forrás biztosítása szükséges  
a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetben;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  azonnal

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Főkonzulátus működésével kapcsolatos kiadások 2015. évtől  
a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet költségvetésében kerüljenek biztosításra;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  folyamatos

 6. tudomásul veszi, hogy a  Főkonzulátus megnyitásával kapcsolatban a  2015. évi működési kiadások tervezett 
összege 258,4 millió forint, a 2016. évi szintrehozás összege 34,6 millió forinttal emeli meg a XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet költségvetését;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  költségvetési tervezés során

 7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Miniszterelnökségen, a  minisztériumokban, az  igazgatási 
és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról 
szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 4.  pontja alapján gondoskodjon a  Külgazdasági és Külügyminisztérium 
Külképviseletek igazgatása mindenkori engedélyezett létszámának 4 fővel történő tartós növeléséről;

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  folyamatos

 8. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert a  Főkonzulátus megnyitásához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez 
szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések tekintetében a  Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit 
nem kell alkalmazni.

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a Nemzeti Kastélyprogramról

 1. A Kormány támogatja és kiemelt célnak tekinti a  Nemzeti Kastélyprogram (a  továbbiakban: Program) 
megvalósítását, a  Program részét képező kiemelt jelentőségű, a  nemzeti kulturális örökség részét képező, 
az 1. mellékletében szereplő kastélyok fejlesztését és egységes kezelését, melynek érdekében elrendeli, hogy
a) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a  továbbiakban: MNV Zrt.) vagyonkezelésében lévő alábbi  

19 műemlékegyüttes,
  1. Acsa, Prónay-kastély és parkja,
  2. Aszód, Podmaniczky-kastély,
  3. Aszód, Podmaniczky–Széchenyi-kastély (Zöld-kastély),
  4. Bajna, Sándor–Metternich-kastély és parkja, uradalmi istálló,
  5. Bicske, Batthyány-kastély és parkja,
  6. Dénesfa, Cziráky-kastély,
  7. Geszt, Tisza-kastély,
  8. Gyömrő, Teleki-kastély,
  9. Iszkaszentgyörgy, Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastélyegyüttes és parkja,
10. Jánosháza, Erdődy–Choron-várkastély,
11. Kisbér, Batthyány–Wenckheim-kastély,
12. Mihályi, Dőry-kastély,
13. Somogysárd, Somssich-kastély,
14. Soponya, Zichy-kastélyegyüttes és parkja,
15. Sopronhorpács, Széchenyi-kastély,
16. Szany, Püspöki kastély,
17. Szécsény – Benczúrfalva, Benczúr-kastély,
18. Váchartyán, Rudnay-kastély,
19. Vassurány, Schilson-kastély,

 és a  hozzájuk tartozó ingatlanok – az  ingatlanok őrzéséhez, karbantartásához, kezeléséhez, fenntartásához 
és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi, vagyoni és pénzügyi feltételek átadásával és a  jogi helyzet 
rendezésének költségeivel együtt – teljes körűen kerüljenek a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Forster Központ) vagyonkezelésébe;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2015. március 1.

b) az a)  pontban foglalt ingatlanokkal együtt az  MNV Zrt. költségvetésében az  ingatlanok fenntartására és 
felújítására szolgáló teljes forrás, évente 1 135 millió forint tartós állami támogatás kerüljön átadásra beépülő 
jelleggel a Forster Központ költségvetésébe.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az a) pont szerinti átadással egy időben

 2. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a  váli Ürményi-kastély (e pont tekintetében a  továbbiakban: ingatlan) a  Programba 

történő bevonás céljából állami tulajdonba kerüljön, valamint felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 
tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  ingatlannak – az  1.  pont a)  alpontjában foglalt feltételekkel – 
a Forster Központ vagyonkezelésébe kerülése érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

b) egyetért azzal, hogy a ráckevei Savoyai-kastély és a vépi Erdődy-kastély (e pont tekintetében a továbbiakban 
együtt: ingatlanok) a  fennálló használati jogviszony megszüntetését követően bevonásra kerüljenek 
a Programba, valamint felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
az  ingatlanoknak az  állami vagyon körébe történő bevonása és – az  1.  pont a)  alpontjában foglalt 
feltételekkel – a Forster Központ vagyonkezelésébe kerülése érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
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c) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Program 
megvalósítása érdekében gondoskodjanak a  Program részét képező kulturális-turisztikai fejlesztések 
előkészítéséhez a  2015. évben szükséges 679 millió forint többletforrásnak a  Forster Központ 
költségvetésébe történő betervezéséről;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

d) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Program végleges koncepcióját, beleértve 
a Program ütemezését, a finanszírozás hazai és nemzetközi forrásait, valamint a megvalósításhoz szükséges 
intézkedéseket bemutató részletes koncepcióját készítse el és terjessze a Kormány elé;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2015. március 31.

e) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  Európai Unió 
2014–2020 közötti tervezési és költségvetési időszakának tervezése során az egyes operatív programokban 
legyenek kiemelt figyelemmel a Program turisztikai fejlesztéseinek forrásigényére;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az Európai Unió 2014–2020 közötti tervezési és költségvetési időszakának tervezésével egy 

időben
f) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 2016–2018. évi 

központi költségvetés éves tervezése során tervezzék be a fejlesztések megvalósításához szükséges, európai 
uniós forrásból nem finanszírozható tevékenységek fedezetét és a  Program megvalósításához szükséges 
egyéb forrásokat.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: Magyarország éves központi költségvetése tervezésével egy időben

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kastélyprogram részét képező kastélyok listája

 1. BÉKÉS MEGYE
1.1. Geszt, Tisza-kastély

 2. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
2.1. Edelény, L’ Huillier–Coburg-kastély
2.2. Fáj, Fáy-kastély
2.3. Füzérradvány, Károlyi-kastély

 3. FEJÉR MEGYE
3.1. Dég, Festetics-kastély
3.2. Lovasberény, Cziráky-kastély
3.3. Nádasdladány, Nádasdy-kastély
3.4. Csákvár, Esterházy-kastély
3.5. Bicske, Batthyány-kastély és parkja
3.6. Iszkaszentgyörgy, Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastélyegyüttes és parkja
3.7. Soponya, Zichy-kastélyegyüttes és parkja
3.8. Vál, Ürményi-kastély

 4. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
4.1. Mihályi, Dőry-kastély
4.2. Sopronhorpács, Széchenyi-kastély
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4.3. Dénesfa, Cziráky-kastély
4.4. Szany, Püspöki kastély

 5. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
5.1. Oroszlány – Majkpuszta, egykori Esterházy-kastély, Kamalduli remeteség
5.2. Tata, Eszterházy-kastély
5.3. Bajna, Sándor–Metternich-kastély és parkja, uradalmi istálló
5.4. Kisbér, Batthyány–Wenckheim-kastély

 6. NÓGRÁD MEGYE
6.1. Szécsény – Benczúrfalva, Benczúr-kastély

 7. PEST MEGYE
7.1. Pécel, Ráday-kastély
7.2. Acsa, Prónay-kastély és parkja
7.3. Aszód, Podmaniczky-kastély
7.4. Aszód, Podmaniczky–Széchenyi-kastély (Zöld-kastély)
7.5. Gyömrő, Teleki-kastély
7.6. Váchartyán, Rudnay-kastély
7.7. Ráckeve, Savoyai-kastély

 8. SOMOGY MEGYE
8.1. Somogysárd, Somssich-kastély

 9. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
9.1. Komlódtótfalu, Becsky-kúria

 10. TOLNA MEGYE
10.1. Ozora, Pipo Várkastély és Kula major

 11. VAS MEGYE
11.1. Jánosháza, Erdődy–Choron-várkastély
11.2. Vassurány, Schilson-kastély
11.3. Vép, Erdődy-kastély

 12. VESZPRÉM MEGYE
12.1. Sümeg, Püspöki palota

A Kormány 1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges 
intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges 
intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat (a  továbbiakban: H.) 9.6.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza)
„9.6. a nemzeti fejlesztési minisztert
9.6.1. a Kulturált Közlekedésért Alapítvány,
9.6.2. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány”
(tekintetében.)

 2. A H. 9.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel az alapítói jogok gyakorlásával megbízza)
„9.9. a Miniszterelnökséget vezető minisztert
9.9.1. a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány,
9.9.2. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány,
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9.9.3. a Szabadságharcosokért Közalapítvány,
9.9.4. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány”
(tekintetében.)

 3. A H.
a) 9.4. pontjában a „külügyminisztert” szövegrész helyébe a „külgazdasági és külügyminisztert” szöveg,
b) 9.8. pontjában a „vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „földművelésügyi” szöveg
lép.

 4. Hatályát veszti a H.
a) 9.1.1. pontja,
b) 9.3. pontja.

 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1665/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló  
25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben szereplő 2000 fő alatti kistelepülések vizsgálatáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (a továbbiakban: 

Program) a  Programban szereplő 2000 fő alatti települések felülvizsgálata alapján az  alábbi intézkedésekkel 
módosuljon:

Sorszám Település neve
Az agglomeráció központi 

települése
Intézkedés

1 Csesztve Cserháthaláp Kizárás.

2 Etes Karancslapujtő Kizárás.

3 Farkaslyuk Ózd Kizárás.

4 Ipolydamásd Szob Kizárás.

5 Mátramindszent Bátonyterenye Kizárás.

6 Pócspetri Máriapócs Kizárás.

7 Tereske Érsekvadkert Kizárás.

8 Tiszaszőlős Tiszafüred Kizárás.

9 Végegyháza Mezőkovácsháza Kizárás.

10 Csörög Vác
Programban marad. A fejlesztési igény „CS” 
törlése a 2. mellékletből és költség törlése 

az 1. melléklet 5. táblázatából.

11 Visegrád Vác
Programban marad. A fejlesztési igény „CS” 
törlése a 2. mellékletből és költség törlése 

az 1. melléklet 5. táblázatából.

12 Remeteszőlős Budapest
Programban marad. A fejlesztési igény „CS” 
törlése a 2. mellékletből és költség törlése 

az 1. melléklet 5. táblázatából.

13 Sóshartyán Sóshartyán
Programban marad. A fejlesztési igény „CS” 
törlése a 2. mellékletből és költség törlése 

az 1. melléklet 5. táblázatából.

14 Zalaapáti Zalaapáti
Programban marad. A Program 2. melléklet 

6. (megfelelő) táblázatába sorolása és költség 
törlése az 1. melléklet 5. táblázatából.
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 2. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete törlésre kerüljön.

 3. egyetért azzal, hogy a Program az alábbi intézkedésekkel módosuljon:

Sorszám Település neve
Az agglomeráció központi 

települése
Intézkedés

1 Hegyfalu Hegyfalu

Bekerül a Programba. A fejlesztési igény „CS”, 
valamint „ÚT” megjelenítése a 2. mellékletben 

és a költség megjelenítése az 1. melléklet 5. 
táblázatában.

2 Pósfa Hegyfalu
Bekerül a Programba. A fejlesztési igény „CS” 
megjelenítése a 2. mellékletben és a költség 

megjelenítése az 1. melléklet 5. táblázatában.

3 Szeleste Hegyfalu
Bekerül a Programba. A fejlesztési igény „CS” 
megjelenítése a 2. mellékletben és a költség 

megjelenítése az 1. melléklet 5. táblázatában.

4 Ölbő Hegyfalu
Bekerül a Programba. A fejlesztési igény „CS” 
megjelenítése a 2. mellékletben és a költség 

megjelenítése az 1. melléklet 5. táblázatában.

5 Zsédeny Hegyfalu
Bekerül a Programba. A fejlesztési igény „CS” 
megjelenítése a 2. mellékletben és a költség 

megjelenítése az 1. melléklet 5. táblázatában.

 4. felhívja a belügyminisztert az 1., 2. és 3. pontban meghatározott feladat végrehajtására, és készítse elő a Nemzeti 
Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1., 2. és 
3. mellékletének 1., 2. és 3. pont szerinti módosítását tartalmazó előterjesztést.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1666/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 
elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

A Kormány
 1. megtárgyalta és jóváhagyta az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató 

Operatív Program tervezetét;
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont szerinti operatív programok tervezeteit hivatalos 

formában nyújtsa be az Európai Bizottság részére.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1667/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére 
történő benyújtásáról

A Kormány – a 2014–2020 közötti fejlesztési programok végrehajtásának minél gyorsabb megkezdését szem előtt tartva –
 1. megtárgyalta és jóváhagyta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezetét,
 2. tudomásul vette az 1. pont szerinti operatív programok tartalmáról az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések 

eredményeit, és felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy az operatív programok tervezeteit véglegesítse,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pont szerinti operatív programok 2.  pont szerint véglegesített 
tervezeteit hivatalos formában nyújtsa be az Európai Bizottság részére.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1668/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére 
történő benyújtásáról

A Kormány
 1. megtárgyalta és jóváhagyta a  2014–2020-as programozási időszak uniós finanszírozású közigazgatás és 

közszolgáltatási fejlesztéseit tartalmazó Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program tervezetét, és 
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az operatív program tervezetét hivatalos formában nyújtsa be 
az Európai Bizottság részére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  operatív program országos kihatású fejlesztéseit 
tartalmazó intézkedései mentén készítse elő a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program kapcsolódó 
prioritásának fejezetét és azt bocsássa a nemzetgazdasági miniszter rendelkezésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1669/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

A Kormány – a  2014–2020-as európai uniós támogatásokból megvalósítani tervezett energetikai, környezetvédelmi és 
közlekedési fejlesztések minél gyorsabb megkezdését szem előtt tartva –
 1. megtárgyalta és jóváhagyta az  Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések eredményeként elkészült, 

a  2014–2020  közötti Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program tervezetét, valamint az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezetét,

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti operatív programok tervezeteit hivatalos formában 
nyújtsa be az Európai Bizottság részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletre, 
a következő határozatot hozza:

A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2014. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől és az önkormányzatot 

terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez  nem okozza ezen értékek valamelyikének 
növekedését egyik évben sem;

b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint 
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;

c) fejlesztési célú hitel esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz

1

2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

1.

ABALIGET KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 5 5 000 000

1

7.11. Települési 
turisztikai 
fejlesztések 
finanszírozása

5 000 000 5 000 000 Igen 5 000 000 0 0 0 204 252 1 369 608 1 369 608 3 424 020

2.

ABALIGET KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Halasztott fizetés, 

részletfizetés 5 5 000 000

1

7.11. Települési 
turisztikai 
fejlesztések 
finanszírozása

5 000 000 5 000 000 Igen 5 000 000 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 3 000 000

3.
AJKA  VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 7 500 000 000 500 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 1

7.8. Egyéb 
rendezési 
tervekhez 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások

2 700 000 0 Nem

3.2 2

7.8. Egyéb 
rendezési 
tervekhez 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások

5 000 000 0 Nem

3.3 3

7.8. Egyéb 
rendezési 
tervekhez 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások

1 500 000 0 Nem

3.4 4

7.8. Egyéb 
rendezési 
tervekhez 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások

3 800 000 0 Nem

3.5 5

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

20 000 000 0 Nem

3.6 6

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

26 000 000 0 Nem

3.7 7

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

9 000 000 0 Nem

3.8 8

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

35 000 000 0 Nem

3.9 9

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

17 000 000 0 Nem

3.10 10

7.8. Egyéb 
rendezési 
tervekhez 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások

4 500 000 0 Nem

3.11 11

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést 
szolgáló 
beruházások

20 000 000 0 Nem

3.12 12

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

5 000 000 0 Nem

3.13 13

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

1 500 000 0 Nem

3.14 14

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

3 000 000 0 Nem

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá
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2

2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

3.15 15

7.8. Egyéb 
rendezési 
tervekhez 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások

47 500 000 0 Nem

3.16 16

7.6. Közvilágítási 
és önkormányzati 
intézmények 
belső világítási 
hálózatának 
fejlesztése, 
korszerűsítése

22 120 000 0 Nem

3.17 17

4.6. Egyéb 
sportcélú 
beruházások

2 000 000 0 Nem

3.18 18

7.8. Egyéb 
rendezési 
tervekhez 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások

17 738 000 0 Nem

3.19 19

6.3. Egyéb, az e-
önkormányzati 
tevékenységet 
támogató 
beruházások 
finanszírozása

10 000 000 0 Nem

3.20 20

4.6. Egyéb 
sportcélú 
beruházások

70 000 000 0 Nem

3.21 21

7.5. Megújuló 
energiaforrások 
hasznosításával 
kapcsolatos 
beruházások

8 302 000 0 Nem

3.22 22

7.5. Megújuló 
energiaforrások 
hasznosításával 
kapcsolatos 
beruházások

8 302 000 0 Nem

3.23 23

7.8. Egyéb 
rendezési 
tervekhez 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások

6 000 000 0 Nem

3.24 24

4.7. Komplex 
közösségi terek 
létrehozása, 
fejlesztése

10 984 000 0 Nem

3.25 25

4.7. Komplex 
közösségi terek 
létrehozása, 
fejlesztése

5 000 000 0 Nem

3.26 26

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést 
szolgáló 
beruházások

4 000 000 0 Nem

3.27 27

7.8. Egyéb 
rendezési 
tervekhez 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások

5 000 000 0 Nem

3.28 28

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

6 000 000 0 Nem
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3

2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

3.29 29

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

6 000 000 0 Nem

3.30 30

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

10 500 000 0 Nem

3.31 31

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

1 700 000 0 Nem

3.32 32

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

3 000 000 0 Nem

3.33 33

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

15 000 000 0 Nem

3.34 34

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

8 500 000 0 Nem

3.35 35

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

5 000 000 0 Nem

3.36 36

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

7 500 000 0 Nem

3.37 37

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

3 000 000 0 Nem

3.38 38

2.3. Tornaterem, 
tornaszoba, 
játékszoba, 
tanuszoda, az 
ezekhez 
kapcsolódó 
vizesblokk 
építése, felújítása

17 000 000 0 Nem

3.39 39

7.5. Megújuló 
energiaforrások 
hasznosításával 
kapcsolatos 
beruházások

15 591 000 0 Nem

3.40 40

7.5. Megújuló 
energiaforrások 
hasznosításával 
kapcsolatos 
beruházások

8 763 000 0 Nem

3.41 41

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

9 000 000 0 Nem

3.42 42

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

6 500 000 0 Nem

3.43 43
4.1. Kulturális 
célú beruházások 6 000 000 0 Nem

3.44 44

6-9., 12-14., 28-
37. fejlesztési 
célok együttesen

162 700 000 0 Nem

4.

BAJA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT HUF fejlesztés Kezesség-, illetve 7 124 800 000

1

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

124 800 000 124 800 000 Igen 124 800 000 0 0 0 0 0 0 0

5.
BAKONYSZENTLÁSZLÓ 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Kezesség-, illetve 2 34 536 572 1

4.1. Kulturális 
célú beruházások 34 536 572 34 536 572 Igen 34 536 572 0 0 0 0 0 0 0

6.
BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF adósságmegújítás sKezesség-, illetve 2 0 1 0 0 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0
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2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

7.

BALATONFÜRED VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 13 1 400 000 000

1

7.11. Települési 
turisztikai 
fejlesztések 
finanszírozása

1 400 000 000 1 400 000 000 Igen 1 400 000 000 0 0 0 7 586 849 174 344 588 169 479 109 1 417 500 004

8.
BALSA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 4 9 900 000 1

7.10. Köztemető 
fejlesztése 9 900 000 9 900 000 Igen 9 900 000 0 0 0 644 040 3 864 240 3 864 240 2 254 140

9.
BARACSKA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 7 50 000 000 50 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1 1

7.6. Közvilágítási 
és önkormányzati 
intézmények 
belső világítási 
hálózatának 
fejlesztése, 
korszerűsítése

2 300 117 0 Nem

9.2 2

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

31 765 343 0 Nem

9.3 3

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

8 822 812 0 Nem

9.4 4

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

7 111 728 0 Nem

10.

BORSFA KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Pénzügyi lízing 5 4 775 000

1

3.2. Szociális, 
gyermekjóléti 
feladatok 
ellátáshoz 
szükséges 
gépjármű 
beszerzés, 
felújítás, csere

4 775 000 4 775 000 Igen 4 775 000 0 0 0 637 224 1 274 448 1 274 448 3 186 120

11.
BUDAÖRS VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 21 2 000 000 000 2 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.1 1

1.1. 
Ivóvízminőség 
javítását szolgáló 
beruházások

76 000 000 0 Nem

11.2 2

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést 
szolgáló 
beruházások

118 750 000 0 Nem

11.3 3

2.1. Közoktatási 
intézmények 
építése, bővítése, 
műszaki felújítása 
és rekonstrukciója

1 033 652 000 0 Nem

11.4 4

2.3. Tornaterem, 
tornaszoba, 
játékszoba, 
tanuszoda, az 
ezekhez 
kapcsolódó 
vizesblokk 
építése, felújítása

399 000 000 0 Nem

11.5 5

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

372 598 000 0 Nem

12.

BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 25 5 000 000 000

1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

5 000 000 000 5 000 000 000 Igen 1 250 000 000 2 500 000 000 1 250 000 000 0 23 500 000 161 250 000 215 000 000 7 625 000 000

13.

BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 25 5 000 000 000

1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

5 000 000 000 5 000 000 000 Igen 1 250 000 000 2 500 000 000 1 250 000 000 0 23 500 000 161 250 000 215 000 000 7 625 000 000
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5

2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

14.

BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 25 5 000 000 000

1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

5 000 000 000 5 000 000 000 Igen 1 250 000 000 2 500 000 000 1 250 000 000 0 23 500 000 161 250 000 215 000 000 7 625 000 000

15.

BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 25 3 000 000 000

1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

3 000 000 000 3 000 000 000 Igen 750 000 000 1 500 000 000 750 000 000 0 14 000 000 96 750 000 129 000 000 4 550 000 000

16.
BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 25 1 000 000 000 0 1 000 000 000 1 000 000 000 Igen 250 000 000 500 000 000 250 000 000 0 4 750 000 32 250 000 43 000 000 1 517 000 000

16.1 1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

449 000 000 449 000 000 Igen

16.2 2

4.5. Az aktív 
turizmus és a 
szabadidősport 
infrastrukturális 
feltételrendszerén
ek fejlesztését 
szolgáló 
beruházások

551 000 000 551 000 000 Igen

17.
BUDAPEST FŐVÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 25 1 000 000 000 0 1 000 000 000 1 000 000 000 Igen 250 000 000 500 000 000 250 000 000 0 4 750 000 32 250 000 43 000 000 1 517 000 000

17.1 1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

767 500 000 767 500 000 Igen

17.2 3

6.1. 
Önkormányzati 
információs és 
infokommunikáci
ós rendszerek 
(alkalmazói 
rendszerek, 
hardver, szoftver, 
hálózati és 
kommunikációs 
eszközök) 
létrehozásához 
szükséges 
beruházások 
finanszírozása

232 500 000 232 500 000 Igen

18.

CSABRENDEK KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Kölcsön 5 20 000 000

1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

20 000 000 20 000 000 Igen 10 000 000 10 000 000 0 0 493 333 5 082 186 5 501 037 13 053 967

19.

CSÖRÖG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 16 40 000 000

1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

40 000 000 40 000 000 Igen 20 000 000 20 000 000 0 0 1 191 684 2 453 401 4 596 027 46 005 563

20.

DIÓSD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT HUF fejlesztés Hitel 9 10 450 000

2

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

10 450 000 10 450 000 Igen 10 450 000 0 0 0 310 458 1 497 825 1 805 123 8 840 582

21.

DIÓSD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT HUF fejlesztés Hitel 9 22 515 000

3

4.3. 
Kistelepülések 
sportlétesítményei
nek fejlesztése, 
felújítása

43 510 000 43 510 000 Igen 43 510 000 0 0 0 1 292 634 6 236 406 7 515 884 36 808 940

22.

DIÓSD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT HUF fejlesztés Hitel 9 43 510 000

4

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

70 388 350 70 388 350 Igen 35 194 175 35 194 175 0 0 2 091 160 10 088 955 12 158 833 59 547 694

23.

DIÓSD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT HUF fejlesztés Hitel 9 70 388 350

5

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

22 515 000 22 515 000 Igen 22 515 000 0 0 0 668 895 3 227 136 3 889 224 19 047 420
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6

2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

24.

DIÓSD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZAT HUF fejlesztés Hitel 9 9 898 050

6

4.7. Komplex 
közösségi terek 
létrehozása, 
fejlesztése

9 898 050 9 898 050 Igen 9 898 050 0 0 0 294 059 1 418 715 1 709 782 8 373 631

25.
DOMONY KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HUF fejlesztés Hitel 26 31 000 000 1

7.10. Köztemető 
fejlesztése 31 000 000 31 000 000 Igen 31 000 000 0 0 0 1 908 458 3 757 881 3 653 772 54 744 264

26.

DUNAFÖLDVÁR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 25 210 000 000

1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

210 000 000 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0

27.

DUNAHARASZTI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 25 92 948 633

1

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

92 948 633 92 948 633 Igen 92 948 633 0 0 0 1 999 325 3 998 650 3 998 650 138 914 423

28.

DUNAHARASZTI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 25 207 051 367

2

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

207 051 367 207 051 367 Igen 103 525 684 103 525 684 0 0 4 453 675 8 907 350 8 907 350 309 485 906

29.

DUNAHARASZTI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 25 100 000 000

3

2.1. Közoktatási 
intézmények 
építése, bővítése, 
műszaki felújítása 
és rekonstrukciója

100 000 000 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0

30.
EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 7 538 464 000 538 464 000 364 643 000 354 143 000 10 500 000 0 0 2 625 573 10 502 302 73 229 294 322 920 703

30.1 1

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

5 000 000 5 000 000 Igen

30.2 2

7.6. Közvilágítási 
és önkormányzati 
intézmények 
belső világítási 
hálózatának 
fejlesztése, 
korszerűsítése

3 206 000 3 206 000 Igen

30.3 3

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

11 106 000 0 Nem

30.4 4

7.3. Közbiztonság 
növelését 
szolgáló 
fejlesztések

19 459 000 19 459 000 Igen

30.5 5

2.1. Közoktatási 
intézmények 
építése, bővítése, 
műszaki felújítása 
és rekonstrukciója

2 963 000 2 963 000 Igen

30.6 6

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést 
szolgáló 
beruházások

5 588 000 5 588 000 Igen



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2014. évi 158. szám

 
15509

7

2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

30.7 7

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

3 000 000 3 000 000 Igen

30.8 8

2.1. Közoktatási 
intézmények 
építése, bővítése, 
műszaki felújítása 
és rekonstrukciója

3 497 000 3 497 000 Igen

30.9 9

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést 
szolgáló 
beruházások

8 000 000 8 000 000 Igen

30.10 10

4.7. Komplex 
közösségi terek 
létrehozása, 
fejlesztése

3 000 000 0 Nem

30.11 11

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

12 781 000 12 781 000 Igen

30.12 12

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést 
szolgáló 
beruházások

51 870 000 51 870 000 Igen

30.13 13

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

12 400 000 12 400 000 Igen

30.14 14

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

13 991 000 13 991 000 Igen

30.15 15

2.4. A 
mozgássérültek 
akadálymentes 
közlekedésének 
megoldásához 
szükséges 
beruházások

6 604 000 6 604 000 Igen

30.16 16

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést 
szolgáló 
beruházások

40 136 000 40 136 000 Igen

30.17 17

4.6. Egyéb 
sportcélú 
beruházások

18 890 000 0 Nem

30.18 18

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

23 499 000 23 499 000 Igen

30.19 19
4.1. Kulturális 
célú beruházások 2 444 000 2 444 000 Igen

30.20 20
4.1. Kulturális 
célú beruházások 4 978 000 4 978 000 Igen

30.21 21

2.1. Közoktatási 
intézmények 
építése, bővítése, 
műszaki felújítása 
és rekonstrukciója

4 498 000 4 498 000 Igen
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8

2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

30.22 22

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

6 000 000 6 000 000 Igen

30.23 23

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

6 700 000 0 Nem

30.24 24

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

5 500 000 0 Nem

30.25 25

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

15 000 000 15 000 000 Igen

30.26 26

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

120 000 000 0 Nem

30.27 27

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

18 264 000 18 264 000 Igen

30.28 28

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

22 528 000 22 528 000 Igen

30.29 29

2.3. Tornaterem, 
tornaszoba, 
játékszoba, 
tanuszoda, az 
ezekhez 
kapcsolódó 
vizesblokk 
építése, felújítása

8 625 000 0 Nem

30.30 30

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

45 000 000 45 000 000 Igen
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9

2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

30.31 31

5.8. Egyéb 
egészségügyi 
szolgáltatásfejlesz
tés

5 000 000 5 000 000 Igen

30.32 32

5.8. Egyéb 
egészségügyi 
szolgáltatásfejlesz
tés

10 000 000 10 000 000 Igen

30.33 33

5.2. Az 
alapellátási 
központi/összevo
nt ügyeletek 
létrehozása és 
tárgyi 
eszközeinek 
fejlesztése 

7 200 000 7 200 000 Igen

30.34 34

6.1. 
Önkormányzati 
információs és 
infokommunikáci
ós rendszerek 
(alkalmazói 
rendszerek, 
hardver, szoftver, 
hálózati és 
kommunikációs 
eszközök) 
létrehozásához 
szükséges 
beruházások 
finanszírozása

3 975 000 3 975 000 Igen

30.35 35

7.8. Egyéb 
rendezési 
tervekhez 
kapcsolódó 
infrastrukturális 
beruházások

7 762 000 7 762 000 Igen

31.

ELEK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 2 40 000 000

1

1.2. 
Szennyvízelvezet
ési és 
szennyvíztisztítási 
beruházások

40 000 000 40 000 000 Igen 0 40 000 000 0 0 6 000 000 40 000 000 0 0

32.
HALÁSZTELEK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 6 60 000 000 60 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32.1 1

7.6. Közvilágítási 
és önkormányzati 
intézmények 
belső világítási 
hálózatának 
fejlesztése, 
korszerűsítése

1 425 000 0 Nem

32.2 2

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

32 355 000 0 Nem

32.3 3

4.6. Egyéb 
sportcélú 
beruházások

13 300 000 0 Nem

32.4 4

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

12 920 000 0 Nem
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2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

33.

HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Kezesség-, illetve 2 23 478 379

1

4.7. Komplex 
közösségi terek 
létrehozása, 
fejlesztése

23 478 379 23 478 379 Igen 23 478 379 0 0 0 0 0 0 0

34.

IREGSZEMCSE KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 11 27 000 000

1

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

27 000 000 27 000 000 Igen 27 000 000 0 0 0 964 300 3 824 765 4 385 588 27 129 875

35.

JÁSZKISÉR VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 6 20 000 000

1

5.1. A kistérségi 
egészségházak 
kialakítása, 
önkormányzati 
háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, 
fogorvosi 
rendelők tárgyi 
eszközeinek 
fejlesztése

20 000 000 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0

36.

KALOCSA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 16 50 000 000

1

4.2. 
Multifunkcionális 
sportlétesítménye
k létrehozása, 
fejlesztése

50 000 000 50 000 000 Igen 50 000 000 0 0 0 3 650 000 7 100 000 6 833 333 62 916 667

37.

LENGYELTÓTI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Kölcsön 10 40 000 000

1

5.8. Egyéb 
egészségügyi 
szolgáltatásfejlesz
tés

40 000 000 40 000 000 Igen 611 093 5 602 985 5 440 530 37 440 530 611 093 5 602 985 5 440 530 37 497 904

38.

MAGYARDOMBEGYHÁZ 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 6 2 000 000

1

7.4. Igazgatási, 
hatósági 
feladatokhoz 
kapcsolódó 
fejlesztések

2 000 000 2 000 000 Igen 2 000 000 0 0 0 183 132 549 396 549 396 1 648 188

39.

MAGYARDOMBEGYHÁZ 
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 6 10 000 000

1

7.4. Igazgatási, 
hatósági 
feladatokhoz 
kapcsolódó 
fejlesztések

10 000 000 10 000 000 Igen 10 000 000 0 0 0 10 000 000 0 0 0

40.

MEZŐHEGYES VÁROSI 
ÖNKORMÁNYZAT HUF fejlesztés Hitel 3 9 968 941

1

2.1. Közoktatási 
intézmények 
építése, bővítése, 
műszaki felújítása 
és rekonstrukciója

9 968 941 9 968 941 Igen 9 968 941 0 0 0 500 000 7 500 000 4 000 000 0

41.
MISKOLC MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 15 484 690 000 484 690 000 269 600 637 260 100 637 9 500 000 0 0 9 250 672 20 666 551 20 831 143 397 766 566

41.1 1

1.5. Árvíz és 
belvíz elleni 
védekezéshez 
kapcsolódó 
beruházások

14 250 000 14 250 000 Igen

41.2 2

2.1. Közoktatási 
intézmények 
építése, bővítése, 
műszaki felújítása 
és rekonstrukciója

51 300 000 25 500 000 Részben

41.3 3
4.1. Kulturális 
célú beruházások 12 065 000 12 065 000 Igen

41.4 4

4.2. 
Multifunkcionális 
sportlétesítménye
k létrehozása, 
fejlesztése

40 375 000 40 375 000 Igen
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11

2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

41.5 5

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

19 000 000 19 000 000 Igen

41.6 6

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

100 700 000 50 000 000 Részben

41.7 7

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

19 000 000 9 500 000 Részben

41.8 8

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

12 354 095 12 354 095 Igen

41.9 9

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

7 625 799 7 625 799 Igen

41.10 10

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

17 644 964 0 Nem

41.11 11

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

285 000 285 000 Igen

41.12 12

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

27 150 534 0 Nem

41.13 13

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

1 145 743 1 145 743 Igen
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12

2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

41.14 14

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

6 114 461 0 Nem

41.15 15

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

155 679 404 77 500 000 Részben

42.
MOSONMAGYARÓVÁR 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 10 260 000 000 260 000 000 260 000 000 143 475 000 116 525 000 0 0 3 854 500 25 255 356 38 714 655 251 800 478

42.1 1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

174 600 000 174 600 000 Igen

42.2 2

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

26 950 000 26 950 000 Igen

42.3 3

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

58 450 000 58 450 000 Igen

43.

NAGYMIZDÓ KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT HUF fejlesztés Hitel 6 12 663 550

1

3.2. Szociális, 
gyermekjóléti 
feladatok 
ellátáshoz 
szükséges 
gépjármű 
beszerzés, 
felújítás, csere

12 663 550 12 663 550 Igen 12 663 550 0 0 0 0 10 483 688 725 532 2 116 135

44.

NAGYPALL KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 4 3 000 000

1

7.6. Közvilágítási 
és önkormányzati 
intézmények 
belső világítási 
hálózatának 
fejlesztése, 
korszerűsítése

3 000 000 3 000 000 Igen 3 000 000 0 0 0 511 300 807 600 807 600 1 211 400

45.

NAGYPALL KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Halasztott fizetés, 4 3 023 610

1

7.6. Közvilágítási 
és önkormányzati 
intézmények 
belső világítási 
hálózatának 
fejlesztése, 
korszerűsítése

3 023 610 3 023 610 Igen 3 023 610 0 0 0 377 952 769 910 769 910 1 105 838

46.

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 16 300 000 000

1

7.5. Megújuló 
energiaforrások 
hasznosításával 
kapcsolatos 
beruházások

300 000 000 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0

47.

PORROGSZENTKIRÁLY 
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HUF fejlesztés Hitel 5 2 663 550

1

3.2. Szociális, 
gyermekjóléti 
feladatok 
ellátáshoz 
szükséges 
gépjármű 
beszerzés, 
felújítás, csere

2 663 550 2 663 550 Igen 2 663 550 0 0 0 93 670 724 138 689 356 1 658 163

48.

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 15 50 000 000

1

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

50 000 000 50 000 000 Igen 25 000 000 25 000 000 0 0 1 452 500 2 155 000 2 155 000 63 040 049
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2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

49.
SOPRON MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUF működés Kezesség-, illetve 3 600 000 000 0 0 0 600 000 000 Igen 600 000 000 0 0 0 0 0 0 0

50.
SOPRON MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUF működés Halasztott fizetés, 5 130 375 000 0 0 0 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0

51.
TATA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 10 650 000 000 650 000 000 160 294 000 146 809 500 13 484 500 0 0 4 564 372 28 396 008 27 212 652 156 439 746

51.1 1

7.9. Város- és 
település-
rehabilitáció

480 406 000 0 Nem

51.2 2

7.9. Város- és 
település-
rehabilitáció

3 000 000 0 Nem

51.3 3

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

9 000 000 9 000 000 Igen

51.4 4

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

4 000 000 4 000 000 Igen

51.5 5

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

7 000 000 7 000 000 Igen

51.6 6

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

6 969 000 6 969 000 Igen

51.7 7

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést 
szolgáló 
beruházások

8 500 000 8 500 000 Igen

51.8 8

1.3. Csapadékvíz-
elvezetést 
szolgáló 
beruházások

20 000 000 20 000 000 Igen

51.9 9

7.6. Közvilágítási 
és önkormányzati 
intézmények 
belső világítási 
hálózatának 
fejlesztése, 
korszerűsítése

40 000 000 40 000 000 Igen

51.10 10

7.6. Közvilágítási 
és önkormányzati 
intézmények 
belső világítási 
hálózatának 
fejlesztése, 
korszerűsítése

21 200 000 21 200 000 Igen

51.11 11

7.3. Közbiztonság 
növelését 
szolgáló 
fejlesztések

22 000 000 22 000 000 Igen

51.12 12

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

6 300 000 0 Nem

51.13 13

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

10 000 000 10 000 000 Igen

51.14 14

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

5 072 000 5 072 000 Igen

51.15 15

7.9. Város- és 
település-
rehabilitáció

739 000 739 000 Igen
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2014. 2015. 2016. 2017-től 2014. 2015. 2016. 2017-től

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség 
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint 

Jóváhagyott ügylet adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) keletkeztetett 
adósság nagysága szerint

Kormány az 
ügylethez/

fejlesztéshez 
hozzájárul (Igen, 
Nem, Részben)D

ev
iz

an
em

Ügylet célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

Értéke So
rs

zá
m

Önkormányzat neve

Ügylet adatai Fejlesztés adatai

 Kormány által 
engedélyezett 
fejlesztéshez 
kapcsolódó 
ügyletérték

Fe
jle

sz
té

s s
or

sz
ám

a

Fejlesztés célja

Fejlesztési célhoz 
az ügylet 

mekkora értékkel 
járul hozzá

51.16 16

7.9. Város- és 
település-
rehabilitáció

2 314 000 2 314 000 Igen

51.17 17

7.9. Város- és 
település-
rehabilitáció

3 500 000 3 500 000 Igen

52.
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF adósságmegújítás Hitel 5 419 100 000 0 0 0 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0

53.
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 10 300 000 000 300 000 000 162 350 000 158 350 000 4 000 000 0 0 2 489 367 9 091 600 18 655 639 186 981 227

53.1 1
4.1. Kulturális 
célú beruházások 20 000 000 20 000 000 Igen

53.2 2

4.7. Komplex 
közösségi terek 
létrehozása, 
fejlesztése

17 700 000 17 700 000 Igen

53.3 3
4.1. Kulturális 
célú beruházások 8 800 000 0 Nem

53.4 4

2.1. Közoktatási 
intézmények 
építése, bővítése, 
műszaki felújítása 
és rekonstrukciója

23 150 000 23 150 000 Igen

53.5 5

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

91 350 000 45 500 000 Részben

53.6 6

7.7. 
Önkormányzati 
tulajdonú 
létesítmények 
felújítása

35 000 000 0 Nem

53.7 7

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

37 000 000 18 500 000 Részben

53.8 8

7.13. Egyéb, 
törvény által az 
önkormányzatok 
számára előírt 
feladatok 
teljesítéséhez 
szükséges 
infrastrukturális 
beruházások

20 000 000 10 000 000 Részben

53.9 9

7.1. Közutak, 
hidak építése, 
felújítása

8 000 000 8 000 000 Igen

53.10 10

7.9. Város- és 
település-
rehabilitáció

39 000 000 19 500 000 Részben

54.

ZALAEGERSZEG MEGYEI 
JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

HUF működés Kezesség-, illetve 10 240 000 000
0

0 0 240 000 000 Igen 240 000 000 0 0 0 0 0 0 0

55.

ZALASZENTGRÓT VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA HUF fejlesztés Hitel 2 42 600 000

1

7.5. Megújuló 
energiaforrások 
hasznosításával 
kapcsolatos 
beruházások

42 600 000 0 Nem 0 0 0 0 0 0 0 0
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A Kormány 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének 
jóváhagyásáról, valamint egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításokról

 1. A Kormány a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 4.  §-a és az  5.  melléklet 2.  pontja alapján jóváhagyja a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport legfeljebb 8 100 000 ezer forint összeggel történő túllépését.

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

 2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) a Magyar Tudományos Akadémia részére a szociális ágazati pótlék fedezetéhez szükséges források biztosítása 

céljából 1040 ezer forint átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 8. Nem 
önkormányzati fenntartók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímcsoport 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 5. MTA egyéb intézmények cím,  
2. MTA Jóléti intézmények alcím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 Magyar Tudományos Akadémia elnöke
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

b) a megyei kormányhivatalok agrárkár-megállapítási feladatainak ellátására figyelemmel 62 733 ezer forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 10. Nemzeti agrár kárenyhítés jogcímcsoport 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok cím javára a 2. melléklet szerint;
Felelős: földművelésügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

c) az Országos Vízügyi Főigazgatóság talajvízszintek adatainak karbantartására, ellenőrzésére és szolgáltatására 
14 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 10. Nemzeti agrár kárenyhítés 
jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím 
javára a 2. melléklet szerint;
Felelős: földművelésügyi miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

d) a Földművelésügyi Minisztérium és az  Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) közös ösztöndíjas programjának 2014/2015. tanév I. félévi megvalósítása érdekében 48,3 millió 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 
1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára a 3. melléklet szerint;
Felelős: földművelésügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

e) a Pető András Főiskola által fenntartott gyakorló köznevelési intézmény működéséhez szükséges források 
biztosítása céljából 223,6 millió forint tartós átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím,  
3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára a 4. melléklet szerint;
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Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

f ) a Magyar Táncművészeti Főiskola Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézetének elhelyezése 
érdekében 170,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási 
jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az  MNV Zrt. ingatlan-
beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára az 5. melléklet szerint.
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Szociális célú humánszolgáltatások

346473 8
K1 Személyi juttatások -819

K2 -221
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

5 MTA egyéb intézmények
006936 2

K1 Személyi juttatások 819

K2 221

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Szociális célú humánszolgáltatások

346473 8 -1 040
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

5 MTA egyéb intézmények
006936 2 1 040

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 040 1 040
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Nem önkormányzati fenntartók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati 
pótlék

Nem önkormányzati fenntartók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati 
pótlék

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ezer forintban

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

MTA Jóléti intézmények

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

MTA Jóléti intézmények

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1 példány
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2. melléklet az 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz

XII. Földművelésügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium 

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások

265978 10 Nemzeti agrár kárenyhítés
K1 Személyi juttatások -8 274
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 934
K3 Dologi kiadások -34 161
K6 Beruházások -31 364

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 

K1 Személyi juttatások 7 487
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 721
K3 Dologi kiadások 33 161
K6 Beruházások 19 364

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K1 Személyi juttatások 787
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 213
K3 Dologi kiadások 1 000
K6 Beruházások 12 000

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. FöldművelésügyiMinisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások

265978 10 Nemzeti agrár kárenyhítés -76 733
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 62 733
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 14 000

ezer forintban
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 76 733 76 733
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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3. melléklet az 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz

XII. Földművelésügyi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

tartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Földművelésügyi Minisztérium
004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások -48,3
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 48,3

Millió forintban, egy tizedessel
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

tartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

tartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Földművelésügyi Minisztérium
004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása -48,3

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák 48,3

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 48,3 48,3
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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4. melléklet az 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 173,9 343,0

K2 46,9 92,6
K3 Dologi kiadások 2,8 5,9

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás

244234 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások -223,6 -441,5

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák 223,6 441,5
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás
244234 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás -223,6 -441,5

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 223,6 223,6
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Millió forintban, egy tizedessel

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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5. melléklet az 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák
K6 Beruházások -170,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások 170,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

227942 5 Egyetemek, főiskolák -170,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 170,0 170,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány
1 példány

Millió forintban, egy tizedessel
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A Kormány 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  korábbi határozataiban az  egyszerűsített honosításhoz, az  ehhez kapcsolódó, jelentős 

mértékben megnövekedett egyéb konzuli feladatok ellátásához, valamint a  külföldön élő magyar állampolgárok 
konzuli ügyeinek gyors és hatékony intézéséhez a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium részére biztosított személyi és tárgyi-informatikai feltételeket hosszú távon is biztosítani kell;

 2. egyetért azzal, hogy a  Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság létszáma az  egyszerűsített 
honosítással összefüggő nemzetpolitikai feladatok ellátása érdekében 2015. január 1-jétől 2 fővel megemelésre 
kerüljön;

 3. egyetért azzal, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal számára az egyszerűsített honosítással összefüggő 
feladatok ellátása érdekében határozott időre engedélyezett 169 fő státusz 2015. január 1-jétől határozatlan idejű 
státusszá kerüljön átalakításra;

 4. egyetért azzal, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala számára az egyszerűsített 
honosítással összefüggő feladatok ellátása érdekében határozott időre engedélyezett 40 fő státusz 2015. január 
1-jétől határozatlan idejű státusszá kerüljön átalakításra;

 5. egyetért azzal, hogy 2014. november 1-jétől a  Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatásának 
engedélyezett létszáma 4 fővel, a  Külképviseletek igazgatásának engedélyezett létszáma 23 fővel megemelésre 
kerüljön, és ennek megfelelő számú ügyintézői, konzuli és konzuli adminisztrátori álláshely kerüljön létrehozásra;

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítse elő a  Miniszterelnökségen, a  minisztériumokban, 
az  igazgatási és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítását a  Miniszterelnökségnél, a  Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalnál, a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál, illetve 
a  Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi és Külképviseletek igazgatása mindenkori engedélyezett 
létszámának a 2–5. pontokban meghatározottak szerinti módosítása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 7. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  2–5.  pontokban meghatározott létszámbővítéshez 
szükséges működési költségek fedezetének 2015. évtől történő tartós biztosításához szükséges intézkedések 
megtételéről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. január 1.

 8. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az  egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatokhoz szükséges források biztosítása érdekében 
389,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
 belügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2015. június 30.

 9. jóváhagyja, hogy az  egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása érdekében 
az  informatikai és egyéb tárgyi eszközök amortizációja miatt szükségessé vált beszerzések tekintetében 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K1 Személyi juttatások 0,8
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,2

297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -389,6

XIV. Belügyminisztérium
001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

K1 Személyi juttatások 46,1
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12,4

001766 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
K3 Dologi kiadások 44,0

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 3,2
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,9
K3 Dologi kiadások 0,7
K6 Beruházások 3,5

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 76,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20,5
K3 Dologi kiadások 50,3
K6 Beruházások 131,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség 1,0
XIV. Belügyminisztérium

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 58,5
001766 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 44,0

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása 8,3
004118 2 Külképviseletek igazgatása 277,8

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 389,6 389,6
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1673/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse el és terjessze a  Kormány elé a  közúti közlekedési 

infrastruktúrával kapcsolatos feladatok finanszírozásához szükséges 10 000,0 millió forint biztosítása 
érdekében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 8. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ cím javára történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló előterjesztést;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy a  közúti közlekedési infrastruktúra működtetésével kapcsolatos 2014. évi közútkezelői 
feladatok finanszírozása érdekében a  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2015. évi Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet közúthálózat fenntartását és működtetését szolgáló előirányzata terhére 
a Magyar Közút NZrt-vel vállalkozási szerződést kössön az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési 
és karbantartási tevékenység, valamint az  országos közúthálózathoz kapcsolódó útügyi műszaki-gazdasági 
szolgáltatások ellátására, amelynek 2015. évi forrást terhelő összege nem haladhatja meg a  21 300,0 millió 
forintot;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszterrel közösen tegyen javaslatot 
a közúti ágazat 2016. évtől hosszú távon stabil működtetését biztosító modelljére.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1674/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a 2014. év májustól szeptemberig tartó időszakban lezajlott sporteseményeken elért kimagasló 
sporteredmények állami jutalma és eredményességi támogatása forrásának biztosításáról

A Kormány a  2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozatban 
megállapított, további intézkedésig fel nem használható, meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terhelté 
vált költségvetési maradványokból 182 304 ezer forintnak
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában 

biztosított jogkörében eljárva a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél történő felhasználását 
engedélyezi és

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1674/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz 1. melléklet a …/2014. (……) Korm. határozathoz

        

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt előir.-
szám

 Fejezet- 
név 

Cím- 
név 

Alcím- 
név 

Jogcím-csop.-
név

 Jogcím- 
név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás  (+/-)

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K5 Egyéb működési célú kiadások -182 304

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 182 304

A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1675/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek címrendjének a Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Alapítványok és társadalmi 
önszerveződések támogatása alcím, 1. Alapítványok támogatása jogcímcsoportba tartozó, 1. Szabadságharcosokért 
Közalapítvány támogatása jogcím besorolását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 63. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása jogcímcsoportra 
változtatja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstárnál a címrendi változás 2014. január 
1-jei határnappal történő átvezetése, valamint azzal egyidejűleg az  átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi 
előirányzat-módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a  kapcsolódó költségvetési maradványok 
átrendezése iránt.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során 
alkalmazandó eltérő intézkedésekről

 1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) 642,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 

visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 10. Parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának támogatása jogcímcsoport javára;

b) 142,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar 
Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím javára;

c) 352,8 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar 
Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím javára;

d) 68,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 
1. Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása cím javára;

e) 2179,7 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 
2. Külképviseletek igazgatása cím javára;
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f ) 50,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára,

a Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, 
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: földművelésügyi miniszter, honvédelmi miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a fejezetüket érintő átcsoportosítások 
tekintetében

Határidő: 2015. június 30.
 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-

átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban 
(a  továbbiakban: Határozat1.) foglaltaktól eltérően a  geszti Arany János Általános Iskola elhelyezését biztosító 
új iskolaépület építése céljából átcsoportosított 516,0 millió forint elszámolási és visszatérítési határideje 
a Határozat1.-ben foglaltaktól eltérően 2015. június 30.

 3. A Kormány egyetért azzal, hogy „A székesfehérvári királyi bazilika embertani leleteinek genetikai azonosítása” 
című projekt 1. ütemének megvalósítása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1180/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri 
előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 
alcím, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 21,1 millió forint a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás 
intézetei alcím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  2013. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról, valamint az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a  Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 1091/2014. (II. 28.) 
Korm. határozat 2. pontjában a „2015. január 30.” szövegrész helyébe a „2015. január 30.; a XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 
2.  Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások jogcímcsoport javára átcsoportosított 350,0 millió 
forint tekintetében 2015. június 30.” szöveg lép.

 5. A biztonságos közlekedés Fonyód térségében történő helyreállításához szükséges rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1250/2014. (IV. 18.) 
Korm. határozatban a „2015. január 31.” szövegrész helyébe a „2015. június 30.” szöveg lép.

 6. A Magyar Honvédség közvetlen légi támogatási képességének kialakítása és a 2016-os V4 EU Harccsoportba történő 
felajánlása érdekében szükséges feladatok forrásigényéről szóló 1291/2014. (V. 5.) Korm. határozat 1.  pontjában 
a „2014. december 15.” szövegrész helyébe a „2015. május 31.” szöveg lép.

 7. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a  pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, 
valamint a  2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1457/2014. (VIII. 14.) 
Korm. határozatban (a továbbiakban: Határozat2.) foglaltaktól eltérően a Határozat2. 5. pontja szerinti 240,0 millió 
forint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím általános működésével 
kapcsolatos kiadások finanszírozására kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 8. 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 előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1193/2014. (III. 28.) Korm. határozat módosításáról és végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről szóló 
1519/2014. (IX. 16.) Korm. határozat 2. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) 20,0 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség címen kerüljön felhasználásra a következők 
szerint:
ba) 15,4 millió forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat,
bb) 4,5 millió forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat,
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bc) 0,1 millió forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat
terhére, 2014. december 31-i elszámolási és visszatérítési kötelezettségre vonatkozó határidővel.”

 9. A Kormány egyetért azzal, hogy a  nemzetpolitikai tevékenység támogatásának finanszírozása érdekében 
a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1542/2014. (IX. 24.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen 
összegének változatlanul hagyása mellett – a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
jogcímcsoport K7. Felújítások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 65,2 millió forintból 63,6 millió forint 
a  XI. Miniszterelnökség fejezet 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok programjainak 
támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport K8. Egyéb felhalmozási célú 
kiadások kiemelt előirányzat terhére, 1,6 millió forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 3.  Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység 
támogatása jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

 10. A Kormány egyetért azzal, hogy 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. határozat 2.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen 
összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Célelőirányzatok alcím, 56. Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport 
K6. Beruházások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 95,0 millió forint, valamint a  K7. Felújítások kiemelt 
előirányzat javára átcsoportosított 765,0 millió forint a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 56. Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása 
jogcímcsoport K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

 11. A Kormány egyetért azzal, hogy a  2016. évi Bocuse d’Or szakácsolimpia európai döntőjének budapesti 
megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1575/2014. (X. 10.) Korm. határozat 1. melléklete 
szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett  – 
a  XI.  Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 32.  Bocuse 
d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt 
előirányzat javára átcsoportosított 168,0 millió forintból 14,4 millió Ft a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 32. Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője 
jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



15532 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2014. évi 158. szám
 

1. melléklet az 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

260601 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 642,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium
2 Magyar Honvédség

206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
K1 42,7
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11,5
K3 Dologi kiadások 88,7

206905 2  MH ÖHP és alárendelt szervezetei
K3 Dologi kiadások 352,8

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 1,3
K3 Dologi kiadások 67,0

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 453,8
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 120,8
K3 Dologi kiadások 1 033,7
K6 Beruházások 571,4

XLII. A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 50,0

LXV. Bethlen Gábor Alap
4 Alapból nyújtott támogatások

263167 6 Egyéb támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0

XI. Miniszterelnökség
297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 435,7

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 
egyedi azonosító

Személyi juttatások

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)  a költségvetési évben egyszeri jellegű
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Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

260601 10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 642,0
XIII.

2
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 142,9
206905 2  MH ÖHP és alárendelt szervezetei 352,8

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása 68,3
004118 2 Külképviseletek igazgatása 2 179,7

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Millió forintban, egy tizedessel

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 435,7 3 435,7
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.)   a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Honvédség
Honvédelmi Minisztérium

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A miniszterelnök 134/2014. (XI. 20.) ME határozata
a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1970. július 10. napján aláírt  
és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály,  
továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv részes államává váláshoz szükséges értesítésről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy Magyarország a  Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 

1970. július 10. napján aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) és 
az Egyezményhez csatolt Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) bemutatott szövegének rendelkezései szerint 
tagfelvételi kérelmet nyújtson be a Nemzetközi Beruházási Bankhoz;

 2. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tagfelvételi kérelemről szóló 
nyilatkozatot – a megerősítés fenntartásával – a Nemzetközi Beruházási Bank Tanácsa felé megtegye;

 3. egyetértek azzal, hogy Magyarország a  Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 
1970. július 10. napján aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az  Egyezményhez csatolt 
Alapszabály módosításáról szóló, bemutatott szövegű Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) részes államává 
váljon;

 4. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy Magyarországnak 
a  Jegyzőkönyv részes államává válásra vonatkozó szándéka bejelentéséről szóló értesítést – a  megerősítés 
fenntartásával – megtegye;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény, az  Alapszabály és a  Jegyzőkönyv szövegének 
végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 6. felhívom a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Egyezmény és az  Alapszabály, valamint a  Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló törvény tervezetét – a  Magyarország tagfelvételi kérelméről és részes állammá válásra 
vonatkozó szándéka bejelentéséről szóló nyilatkozat elfogadásáról való tudomásszerzést követően – terjessze 
a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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.
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	A Kormány 286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 
25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete
	a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 288/2014. (XI. 20.) Korm. rendelete
	a ZeinaHotel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

	A földművelésügyi miniszter 25/2014. (XI. 20.) FM rendelete
	az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról

	A földművelésügyi miniszter 26/2014 (XI. 20.) FM rendelete
	az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

	A köztársasági elnök 431/2014. (XI. 20.) KE határozata
	a Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről

	A Kormány 1658/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1659/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításá

	A Kormány 1660/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti ötödik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részv

	A Kormány 1661/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó hatodik időszaki jelentéséről

	A Kormány 1662/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a São Paulo-i Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról

	A Kormány 1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a Nemzeti Kastélyprogramról

	A Kormány 1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 2

	A Kormány 1665/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 
25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben szereplő 2000 fő alatti kistelepülések vizsgálatáról

	A Kormány 1666/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

	A Kormány 1667/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

	A Kormány 1668/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

	A Kormány 1669/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról

	A Kormány 1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításokról

	A Kormány 1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról

	A Kormány 1673/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1674/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a 2014. év májustól szeptemberig tartó időszakban lezajlott sporteseményeken elért kimagasló sporteredmények állami jutalma és eredményességi támogatása forrásának biztosításáról

	A Kormány 1675/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

	A Kormány 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

	A miniszterelnök 134/2014. (XI. 20.) ME határozata
	a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1970. július 10. napján aláírt 
és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, 
továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv részes államává válá
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