
Hatály: közlönyállapot (2015.XII.29.) 

465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról 

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, 

az 1. alcím tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása 

1. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában a „Kormány” szövegrész helyébe a „Kormány 
vagy az államháztartásért felelős miniszter” szöveg lép. 

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet módosítása 

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a kincstári költségvetést az elfogadott központi 
költségvetésről szóló törvény alapján a költségvetési évet megelőző év december 20-áig a 
Kincstár által működtetett elektronikus rendszerbe tölti fel.” 

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Ha az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényt a (2) bekezdésben 
meghatározott határnapot megelőző tizedik napig nem fogadja el, a központi költségvetésről 
szóló törvényjavaslat vagy annak az összegző módosító javaslattal egybeszerkesztett szövege 
alapján a végleges kincstári költségvetésre meghatározott formában előzetes kincstári 
költségvetést kell készíteni és azt a költségvetési évet megelőző év december 20-áig a Kincstár 
által működtetett elektronikus rendszerbe feltölteni. A végleges kincstári költségvetést az 
elfogadott központi költségvetésről szóló törvény alapján a költségvetési év január 10-éig kell a 
Kincstár által működtetett elektronikus rendszerbe feltölteni.” 

3. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet az „[Az Áht. 37. § (2) bekezdéséhez]” alcíme a következő 56/A. §-sal egészül ki: 

„56/A. § (1) Ha a központi költségvetési szerv 60 napja lejárt esedékességű, elismert 
tartozásállománya a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatai 10%-át, de legalább a 
százmillió forintot meghaladja, a költségvetési szerv vezetője a tartozásállomány felszámolására 
irányuló intézkedési tervet készít, amit az 5. mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti 
adatszolgáltatással egyidejűleg továbbít a fejezetet irányító szerv vezetőjének. Az intézkedési 



tervet a fejezetet irányító szerv vezetője hagyja jóvá. 
(2) A költségvetési szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti intézkedési terv végrehajtásáról 

kéthavonta beszámol a fejezetet irányító szerv vezetőjének. A beszámolási kötelezettséget 
mindaddig teljesíteni kell, amíg az (1) bekezdésben meghatározott mértékű tartozásállomány 
fennáll. 

(3) Ha 
a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 60 napja lejárt 

esedékességű, elismert tartozásállománya a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatai 20%-
át, de legalább az egymilliárd forintot meghaladja vagy 

b) az (1) bekezdés szerinti intézkedési terv jóváhagyását követő hat hónapon belül a Kormány 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv tartozásállománya nem csökken az (1) 
bekezdésben meghatározott mérték alá, 
a fejezetet irányító szerv vezetője jelentést készít a Kormány soron következő ülésére. 

(4) A (3) bekezdés szerinti jelentésben a fejezetet irányító szerv vezetője beszámol a 
tartozásállomány kialakulásához vezető okokról, a tartozásállomány felszámolása érdekében 
elfogadott intézkedési terv tartalmáról, végrehajtásáról és a tartozásállomány felszámolására 
irányuló további intézkedésekről.” 

4. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 61/A. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

(A költségvetési főfelügyelő, felügyelő a kijelölt szerv tekintetében) 
„c) véleményezi az 56/A. § (1) bekezdése szerinti intézkedési tervet, ellenőrzi annak 

végrehajtását és tájékoztatja a fejezetet irányító szervet, ha az intézkedési tervben foglaltak 
megvalósulását veszélyeztetve látja.” 

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 61/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A költségvetési főfelügyelő, felügyelő az (1) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában és a 
(3) bekezdésben meghatározott intézkedések tekintetében a kijelölt szerv vezetőjénél, illetve az 
állami tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselőjénél kifogással élhet. A kifogással 
egyidejűleg a költségvetési főfelügyelő, felügyelő indokolt javaslatot készít, amit a kijelölt szerv 
esetén annak vezetőjének, állami tulajdonú gazdasági társaság esetén az állami tulajdonú 
gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének haladéktalanul megküld. A kifogásolt intézkedés az 
államháztartásért felelős miniszter (6) bekezdés szerinti jóváhagyásáig vagy a kifogásnak a 
költségvetési főfelügyelő, felügyelő általi visszavonásáig nem hajtható végre.” 

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 61/A. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A kifogás eredménytelensége esetén a költségvetési főfelügyelő, felügyelő az indokolt 
javaslatot megküldi a kijelölt szerv esetén a fejezetet irányító szerv vezetőjének és az 
államháztartásért felelős miniszternek, állami tulajdonú gazdasági társaság esetén az állami 
tulajdonú gazdasági társaság tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként eljáró szerv vezetőjének. 
A kifogásolt intézkedés az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyása esetén hajtható végre. 

(7) Az 56/A. § (1) bekezdése szerinti esetben az intézkedési tervet a fejezetet irányító szerv 
vezetőjének történő továbbítás előtt a költségvetési főfelügyelőnek, felügyelőnek kell 
megküldeni. A költségvetési főfelügyelő, felügyelő az intézkedési terv kézhezvételét követő 3 
napon belül jelzi a kijelölt szerv vezetőjének az intézkedési tervvel kapcsolatos javaslatait. Ha a 
kijelölt szerv vezetője a költségvetési főfelügyelő, felügyelő javaslataival nem ért egyet, a kijelölt 
szerv vezetője az intézkedési tervet a költségvetési főfelügyelő, felügyelő észrevételeivel együtt 
továbbítja a fejezetet irányító szerv vezetőjének.” 



5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet IV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki: 

„[Az Áht. 43. §-ához] 

61/D. § A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetet irányító szerv a fejezetbe 
sorolt költségvetési szervek elemi költségvetésében meghatározott, a költségvetési szervnél 
foglalkoztatottak létszámából be nem töltött álláshelyekről és a be nem töltött álláshelyekhez 
kapcsolódó személyi juttatások mértékéről a tárgynegyedévet követő hónap tizedik napjáig adatot 
szolgáltat az államháztartásért felelős miniszternek. A költségvetési szerv az elemi 
költségvetésében meghatározott létszámát az államháztartásért felelős miniszter adatszolgáltatás 
alapján hozott döntésének megfelelően csökkenti. Az államháztartásért felelős miniszter a 
személyi juttatások kiemelt előirányzaton keletkezett megtakarítás más célra való 
felhasználására, zárolásra, csökkentésre, törlésre vagy befizetési kötelezettség előírására 
vonatkozó előterjesztést nyújthat be a Kormány számára.” 

6. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet VI. Fejezete a következő alcímekkel egészül ki: 

„[Az Áht. 48. §-ához] 

65. § A támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a támogatás nem minősül az európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti állami támogatásnak 
vagy a támogatás biztosítására az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban kerül sor. 

[Az Áht. 48/A. §-ához] 

65/A. § (1) Ha jogszabály a támogatás biztosításának módjáról nem rendelkezik, arról hatósági 
szerződésnek nem minősülő támogatási szerződésben kell megállapodni a kedvezményezettel. 

(2) Ha a támogató a támogatási szerződés megkötésének feltételéül közbeszerzési eljárás 
megindítását vagy más egyéb feltétel teljesítését írta elő, a támogatási szerződés hatálya e feltétel 
teljesítésével áll be. 

(3) Ha a támogatás biztosítására fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással kerül sor, a 
támogatási szerződésre az Áht. 33. § (4) bekezdése szerinti megállapodás e rendeletben 
meghatározott tartalmi és formai követelményeit is alkalmazni kell. 

65/B. § (1) A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott 
tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. 

(2) A támogatott tevékenység megvalósítását a kedvezményezett másra átruházhatja, ha az új 
kedvezményezett a korábbi kedvezményezettre meghatározott feltételeknek megfelel és ahhoz a 
támogató előzetesen hozzájárul. Nem kell a támogató hozzájárulása, ha a kedvezményezett 
személyében beálló változás jogszabályon alapul. 

[Az Áht. 49. §-ához] 

65/C. § (1) Az Áht. 49. §-a szerinti lebonyolító szervvel a fejezetet irányító szerv 
megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell az e rendeletben foglalt kötelezettségek 
megtartását biztosító feltételeket, így különösen a feladat konkrét meghatározását, a felhasználás 



határidejét, valamint az elszámolással kapcsolatos szabályokat. 
(2) A fejezetet irányító szerv a lebonyolítás céljából a Kincstárnál vezetett lebonyolítási 

számlára átutalja a megállapodásban meghatározott feladatok ellátásához szükséges összeget, 
amely felett a lebonyolító szerv rendelkezik. A lebonyolítási számla kizárólag a költségvetési 
támogatások kifizetésére vehető igénybe. 

(3) A lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott összeg felhasználására nézve elkülönített 
nyilvántartást kell előírni a lebonyolító szerv számára. 

(4) A lebonyolító szerv további lebonyolító szervet nem bízhat meg, a lebonyolítási számla 
feletti rendelkezési jogát nem ruházhatja át. 

(5) A feladat elvégzésének határidejét követően a lebonyolító szerv a lebonyolítás céljából 
rendelkezésére bocsátott összeggel elszámol. Az elszámolás során a lebonyolítási számla 
egyenlegét, továbbá a lebonyolítás céljából rendelkezésre bocsátott, nem rendeltetésszerűen 
felhasznált összeget vissza kell utalni a forrást biztosító fizetési számlára. 

65/D. § Az Áht. 49. §-a szerinti közreműködő szervezet az európai uniós forrásból nyújtott 
költségvetési támogatás esetén a támogató képviseletében jár el. A közreműködő szervezet 
képviseleti joga jogszabályon alapul, a képviselet terjedelmét a fejezetet irányító szerv és a 
közreműködő szervezet között megkötött megállapodásban kell meghatározni.” 

7. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 71. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) A Kincstár az általa üzemeltetett monitoringrendszerben kezelt, a döntés-előkészítéshez 
szükséges adatot továbbítja a támogató részére.” 

8. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 73. §-a és 74. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„73. § (1) A támogató a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül írásban tájékoztatja a 
pályázat benyújtóját a támogatási döntésről. A tájékoztatás tartalmazza a támogatási döntést, a 
pályázatban megjelöltnél alacsonyabb költségvetési támogatás biztosítása, a költségvetési 
támogatás feltételekhez kötése vagy elutasítása esetén ennek indokait, a kedvezményezett által 
teljesítendő feltételeket és annak határidejét, a támogatási szerződés megkötésére a támogató által 
megállapított ésszerű határidőre utalást és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját. 
Támogatói okirattal biztosított költségvetési támogatás esetén a tájékoztatás a támogatói okirat 
kiadásával valósul meg. 

(2) Támogatási szerződés alkalmazása esetén, ha a kedvezményezett mulasztásából a támogató 
által meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a 
szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a kedvezményezett mulasztása a 
támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa 
megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb 
időtartamú új határidőt állapíthat meg. 

74. § (1) A támogatási szerződés alapján létrejött támogatási jogviszonyra - ha e rendelet 
eltérően nem rendelkezik - az e rendeletben meghatározott feltételeket a közigazgatási hatósági 
határozattal, hatósági szerződéssel vagy támogatói okirattal létrejött támogatási jogviszonyra is 
alkalmazni kell. 

(2) A támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatásra a 68-73. §-nak és a 75. § 
(3a) bekezdésének pályázatra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell, azzal, hogy a pályázat 
alatt a támogatási kérelmet, a pályázó alatt a támogatási igény benyújtóját kell érteni.” 

9. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 75. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Ha a támogató a költségvetési támogatás feltételeként előírja, hogy a támogatás 



igénylőjének meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját 
forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve 
az EU Önerő Alapból és a Kbt. alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai 
uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatást.” 

10. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 76. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a Kormány által kihirdetett, tömeges bevándorlás 
okozta válsághelyzet kapcsán végzett humanitárius tevékenységgel összefüggésben nyújtott 
költségvetési támogatásokra.” 

11. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„83. § (1) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet költségvetési 
kiadási előirányzatai terhére nyújtott költségvetési támogatások esetén a helyi önkormányzat a 
támogatóval szembeni kötelezettségeit a Kincstár útján teljesíti. 

(2) A központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből biztosított 
költségvetési támogatásokkal kapcsolatban a támogató megbízása alapján a támogató 70. §-ban 
meghatározott feladatait, a 75. § szerinti nyilatkozatok meglétének, a 81. §-ban és a 82. §-ban 
meghatározott feltételek ellenőrzését, a 93. § (1) bekezdése szerinti részbeszámoló, beszámoló 
pénzügyi felülvizsgálatát, a 94. §-ban és 97-99. §-ban meghatározott feladatokat - a döntés-
előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, felmondásának vagy az attól való elállás 
kivételével - a Kincstár látja el. 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben 
a) a támogatási igényt, részbeszámolót, beszámolót és az e Fejezetben, a pályázati kiírásban 

vagy a támogatási szerződésben meghatározott más nyilatkozatot, dokumentumot a helyi 
önkormányzat, társult feladatellátás esetében a társulás székhelye szerinti vagy a társulási 
megállapodásban meghatározott helyi önkormányzat a Kincstár helyi önkormányzat székhelye 
szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be, 

b) a 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a kedvezményezett - a nem nettó finanszírozás 
keretében folyósított költségvetési támogatás esetében költségvetési évben lemondással és (a 
részletfizetés iránti kérelem benyújtása kivételével) a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi 
szolgáltatói igazolás csatolásával együtt, a költségvetési támogatás folyósítását követő évben 
kizárólag a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolással - a Kincstár útján 
teljesíti a támogató felé. 

(4) A nem nettó finanszírozás keretében folyósított költségvetési támogatásról való lemondást 
legkésőbb a költségvetési év november 30-áig lehet benyújtani. A lemondás hibáinak, 
hiányosságainak pótlására a 70. § (3) bekezdését kell alkalmazni. A hibátlan, hiánytalan 
lemondást a benyújtást vagy a hiánypótlás teljesítését követő öt napon belül a Kincstár a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszternek megküldi.” 

12. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 100. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Az ellenőrzés során az (1) bekezdés szerinti szervek adatot igényelhetnek a Kincstár által 
működtetett monitoring rendszerből.” 

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet VI. Fejezete a következő alcímmel egészül ki: 

„[Az Áht. 56/B. §-ához és 56/C. §-ához] 



102/E. § (1) A támogató 
a) - pályázati úton nyújtott támogatás esetén - a pályázati kiírás adatait a pályázati kiírás 

közzétételét megelőzően, 
b) - pályázati rendszeren kívül nyújtott támogatás esetén - a támogatás feltételrendszerének a 

támogatási jogviszony tartalmát érintő adatait annak meghatározását megelőzően 
a Kincstár által rendszeresített adatlapon a Kincstár részére bejelenti. Ha a támogató 
adatszolgáltatása a monitoringrendszer teljessége szempontjából hibás vagy hiányos, annak 
kijavítására vagy kiegészítésére a Kincstár utólag kötelezi a támogatót. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok változását a támogatási döntés meghozatalát megelőzően a 
támogató a Kincstárnak bejelenti. A bejelentésre az (1) bekezdést kell alkalmazni. 

102/F. § (1) A támogató 
a) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a támogatási igény benyújtását, 

kamattámogatás vagy kezességi díjtámogatás formájában nyújtott költségvetési támogatás esetén 
a támogatási döntést, 

b) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a támogatási döntést és 
c) az Áht. 56/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatokat a támogatási jogviszonnyal, a 

támogatás rendelkezésre bocsátásával és a beszámolással kapcsolatos tény, körülmény 
megállapítását 
követő hét napon belül továbbítja a Kincstárnak. 

(2) A támogató a Kincstárt hét napon belül értesíti, ha 
a) a Kincstár részére az (1) bekezdés a)-c) pontja szerint továbbított adatokban változás 

történik, 
b) a támogatási döntés hatályát veszti, vagy 
c) a támogató a támogatói okirat kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról vagy a támogatási 

szerződés megkötéséről, módosításáról, felbontásáról, megszüntetéséről dönt. 
(3) A támogatás folyósításáról a támogató a támogatás teljes összegének folyósítását követően 

értesíti a Kincstárt.” 
14. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 115/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Kincstári ellenőrzést 
a) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, pénzügy és számvitel alapképzési 

szakon szerzett végzettséggel, vagy 
b) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen az a) ponttól eltérő alapképzési 

szakon és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy ezzel 
egyenértékű szakképesítéssel rendelkező személy 
végezhet.” 

(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 115/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Kincstári ellenőrzést vizsgálatvezetőként a (2) bekezdésben meghatározott végzettséggel 
rendelkező olyan személy végezhet, aki ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli 
munkakörben szerzett, legalább kétéves munkaviszonnyal, köztisztviselői, kormánytisztviselői, 
közalkalmazotti jogviszonnyal, bírói, igazságügyi, ügyészi vagy hivatásos szolgálati viszonnyal 
rendelkezik.” 

15. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 125. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A Kincstár fizetési számlát vezet Igazgatóságonként) 
„a) a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítésének kifizetésére,” 



(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 125. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A Kincstár fővárosi és megyei kormányhivatalonként fizetési számlát vezet a családi 
támogatások folyósítására.” 

16. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 133. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) Az elkülönített állami pénzalap központi támogatásokat tartalmazó, a tárgyévre 
vonatkozó előirányzat-felhasználási tervét a fejezetet irányító szerv - a Bethlen Gábor Alap 
esetén a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja - a tárgyévet megelőző hónap 25-éig hagyja 
jóvá és nyújtja be a Kincstár részére. A központi támogatásokat tartalmazó előirányzat-
felhasználási terv indokolt esetben az elfogadását követően módosítható.” 

17. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 167/C. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) Az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület 
a) törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését létesítő okiratának csatolásával, bejegyzési 

kérelem,  
b) törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését törlési kérelem, 
c) 167/A. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatározott adatának módosítását változás-

bejelentési kérelem, 
d) szervezeti és működési szabályzatát érintő módosítást a módosított szervezeti és működési 

szabályzat csatolásával, változás-bejelentési kérelem 
benyújtásával kérheti.” 

18. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 167/E. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

(Létesítő okiratként) 
„f) az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület esetén a köztestület 

alapszabálya” 
(fogadható el.) 
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 167/E. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
(Megszüntető okiratként) 
„g) az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület esetén a köztestület 

megszüntető okirata” 
(fogadható el.) 
19. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 173. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) Ha az e rendeletben naptári napokban meghatározott határidő utolsó napja munkaszüneti 

nap, a határidő az azt követő legközelebbi munkanapon jár le. Ha az e rendeletben meghatározott 
határnap munkaszüneti nap, a teljesítésre a határnapot követő legközelebbi munkanapig van 
lehetőség.” 

20. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 176. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 465/2015. (XII. 29.) Korm. 
rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 76. § (3) bekezdését a Módr2. 
hatálybalépésekor már megkötött támogatási szerződésekre is alkalmazni kell.” 

21. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 



rendelet a következő 180. §-sal egészül ki: 
„180. § (1) A Kincstár külön adatszolgáltatással adja át a számfejtési körébe tartozó 

intézmények jogelődi, illetve jogutódi kapcsolatára vonatkozó adatokat abban az esetben, ha az 
érintett költségvetési szerv más államháztartási alrendszerbe kerül átsorolásra, irányító szerve 
megváltozik vagy két költségvetési szerv között szervezeti egység átadására kerül sor. Az 
adóhatóság a Kincstár adatszolgáltatása alapján jegyzi be nyilvántartásába a jogelődi, illetve 
jogutódi kapcsolatra vonatkozó adatokat. 

(2) A helyi önkormányzat foglalkoztató esetén az Art. 16. § (4) bekezdése szerinti bejelentési 
és az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítésére 2016. december 31-éig 
az e rendeletnek a 2015. október 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

22. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 181/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezés a 2007-2013 programozási 
időszak operatív programjai zárásával összefüggő feladatok végrehajtásában részt vevő 
költségvetési szervek operatív programok zárásával összefüggő feladatot ellátó alkalmazottjainak 
az Európai Unió által utólagosan megtérített, 2015. december havi járandóságai után fizetendő 
közterhek tekintetében is alkalmazható.” 

23. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 

1. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul, 
2. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 
3. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 
24. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 
1. 11. § (1) bekezdés a) pontjában az „irányítja” szövegrész helyébe a „vezeti” szöveg, 
2. 14. § (6) bekezdésében a „szervnek” szövegrész helyébe a „szervnek vagy az Áht. 11. § (5) 

bekezdése szerinti kijelölt, a fejezetet irányító szerv nevében eljáró szervnek” szöveg, a 
„Kincstárnál” szövegrész helyébe a „Kincstárnál, azzal, hogy az előirányzatok rendezése során 
előirányzat-átcsoportosításra az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti kijelölt szerv nem jogosult” 
szöveg, 

3. 14/A. § (1) bekezdésében az „a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat 
Országgyűlésnek történő benyújtásáig” szövegrész helyébe az „október 31-éig” szöveg, 

4. 31/A. §-ában a „valamint ac)” szövegrész helyébe a „valamint az államháztartási számviteli 
kormányrendelet 6. § (2) bekezdés ac)” szöveg, 

5. 40. §-ában a „napjáig” szövegrész helyébe a „napjáig, a december hónapról készült adatokat 
a tárgyévet követő év február 15-éig” szöveg, 

6. 41. § (1) bekezdésében a „létrehozásáról,” szövegrész helyébe a „létrehozásáról, a 
fejezetrend,” szöveg, 

7. 45. § (1) bekezdésében a „2011. évi CVIII. törvény” szövegrész helyébe a „2015. évi 
CXLIII. törvény” szöveg, a „40. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „53. § (6) bekezdése” 
szöveg, 

8. 52. § (5) bekezdésében a „képviselők” szövegrész helyébe a „képviselők és a nemzetiségi 
szószólók” szöveg, 

9. „[Az Áht. 48. § (1) bekezdéséhez]” alcímének címében a „48. § (1) bekezdéséhez” 
szövegrész helyébe az „50. §-ához” szöveg, 

10. 61/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „intézkedéseket, és” szövegrész helyébe az 
„intézkedéseket,” szöveg, 



11. 61/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „nyilvánít.” szövegrész helyébe a „nyilvánít, és” 
szöveg, 

12. 62/A. § (2) bekezdés e) pontjában a „foglalkoztató,” szövegrész helyébe a „foglalkoztató, 
valamint” szöveg, 

13. 66. § (1) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe az „A pályázati úton nyújtott támogatás 
esetén a támogatási igény formája pályázat. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani. 
A” szöveg, 

14. 75. § (2) bekezdés d) pontjában és 81. § a) pontjában az „50. §-ában” szövegrész helyébe a 
„48/B. §-ában és 50. §-ában” szöveg, 

15. 75. § (3) bekezdés a) pontjában a „mintáját” szövegrész helyébe a „mintáját vagy az aláírás 
minta közjegyző által hitesített másolatát” szöveg, 

16. 75. § (3) bekezdés b) pontjában a „létesítő okiratát” szövegrész helyébe a „létesítő 
okiratának” szöveg, az „igazoló okiratát” szövegrész helyébe az „igazoló okiratának eredeti 
példányát” szöveg, 

17. 75. § (7) bekezdésében a „h) pontja” szövegrész helyébe a „g) pontja” szöveg, 
18. „[Az Áht. 51. § (1) bekezdéséhez]” alcímének címében az „51. § (1) bekezdéséhez” 

szövegrész helyébe az „51. §-ához” szöveg, 
19. 89. § (1) bekezdésében a „74. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „102/F. § (2) 

bekezdése” szöveg, 
20. 90. § (1) bekezdésében az „A köztartozás” szövegrész helyébe az „A kedvezményezettet 

terhelő köztartozás” szöveg, 
21. 99. § (5) bekezdésében a „központi költségvetésről szóló törvény” szövegrész helyébe a 

„központi költségvetés” szöveg, 
22. 99. § (6) bekezdésében az „az Áht. 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezet” szövegrész 

helyébe az „a központi költségvetés Áht. 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti fejezete” szöveg, 
23. 102/D. § (1) bekezdésében a „hazai” szövegrész helyébe a „kizárólag hazai” szöveg, 
24. 105/B. §-ában a „78. § (2)” szövegrész helyébe a „83. § (3)” szöveg, 
25. 110. § (2) bekezdésében az „A felülvizsgálat keretében végzett hatósági ellenőrzés során 

megállapított jogosulatlan igénybevétel esetén az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg, 
26. 110. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „visszafizetendő” szövegrész helyébe a 

„visszafizetendő vagy számára pótlólagosan járó” szöveg, 
27. 110. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „fizetendő” szövegrész helyébe a „fizetendő 

vagy visszatérítendő” szöveg, a „kamat összegét,” szövegrész helyébe a „kamat összegét, a 
fizetendő vagy visszatérítendő” szöveg, 

28. 110. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „fizetésének” szövegrész helyébe a 
„fizetésének vagy visszatérítésének” szöveg, 

29. 125. § (3) bekezdésében az „A (2) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (2) és (5) 
bekezdés” szöveg, 

30. 133. § (2) bekezdésében az „azt” szövegrész helyébe az „azt, a (2a) bekezdésben 
meghatározott kivétellel” szöveg, 

31. 133. § (4) bekezdésében az „az előirányzat-felhasználási terv” szövegrész helyébe az „a 
(2a) bekezdés szerinti előirányzat-felhasználási terv” szöveg, 

32. 169. § (2) bekezdésében a „lezárja azt. A lezárt időközi költségvetési jelentéseket a 
Kincstár hét” szövegrész helyébe az „a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató 
rendszerbe feltölti. A feltöltött időközi költségvetési jelentéseket a Kincstár a feltöltést követő 
tíz” szöveg, 

33. 169. § (4) bekezdésében a „hét” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg, az „az adatszolgáltatás 



befogadását követő öt munkanapon belül jóváhagyja” szövegrész helyébe a „legkésőbb a (3) 
bekezdés szerinti határidőt követő 25. munkanapon jóváhagyja” szöveg, 

34. 170. § (6) bekezdésében a „20-áig” szövegrész helyébe a „20-áig gyorsjelentésként” 
szöveg, 

35. 170. § (9) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe az „a fejezetet irányító szerv 
jóváhagyását követő tíz” szöveg, 

36. 170. § (10) bekezdésében az „az adatszolgáltatás elfogadását követő öt” szövegrész helyébe 
az „a (8) bekezdés szerinti határidőt követő huszonöt” szöveg 
lép. 

25. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 

1. VI. Fejezetének címében a „KÖLTSÉGVETÉSI” szövegrész, 
2. 66. § (1) bekezdésében az „Az előirányzat kezelő szerve a pályázati kiírás közzétételét 

megelőzően a Kincstár részére megküldi a pályázati kiírás tervezetét.” szövegrész, 
3. 169. § (2) bekezdésében az „a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató 

rendszerben” szövegrész. 
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 
1. „[Az Áht. 48. § (2) bekezdéséhez]” alcímének címe, 
2. 62/A. § (2) bekezdés f) pontja, 
3. 74. § (4) bekezdése, 
4. „[Az Áht. 48/A. § (1) bekezdéséhez]” alcímének címe, 
5. „[Az Áht. 48/B. §-ához]” alcíme, 
6. „[Az Áht. 49. §-ához]” alcíme, 
7. „[Az Áht. 50. §-ához]” alcímének címe, 
8. „[Az Áht. 51. § (2) és (3) bekezdéséhez]” alcímének címe, 
9. 95. § (1) és (4) bekezdése, 
10. 102/C. § (7) bekezdése, 
11. 125. § (7) bekezdése. 
(3) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 180. §-a. 

3. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

26. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 1. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki: 

„I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” 

27. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában) 
„n) költségvetési szerv vezetője: 



na) központi költségvetési szerv esetén a központi költségvetési szerv első számú vezetője, 
minisztérium esetén a miniszter vagy a miniszter döntése alapján a közigazgatási államtitkár, 

nb) helyi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző, társult képviselő-testület esetén a társulási 
megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője, térségi fejlesztési tanács esetén a térségi 
fejlesztési tanács munkaszervezetének vezetője, 

nc) helyi nemzetiségi önkormányzat esetén az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
önkormányzati hivatal jegyzője, országos nemzetiségi önkormányzat esetén annak vezetője, 

nd) helyi önkormányzati költségvetési szerv és nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv 
esetén annak első számú vezetője,” 

28. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a 3. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki: 

„II. FEJEZET 

BELSŐ KONTROLLOK” 

29. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a 15. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül ki: 

„III. FEJEZET 

BELSŐ ELLENŐRZÉS” 

30. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) Ha a minisztériumi belső ellenőrzéseket külső szolgáltató bevonásával végzik, az ezzel 
kapcsolatos szerződés megkötéséhez ki kell kérni a Hivatal elnökének előzetes véleményét. A 
Hivatal elnöke a szerződéstervezet kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti álláspontjáról a 
minisztériumot. Ha a Hivatal elnökétől a fenti határidő alatt nem érkezik észrevétel, ezt akként 
kell tekinteni, hogy a Hivatal elnöke a szerződés megkötésével egyetért.” 

31. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 52. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül 
ki: 

„IV. FEJEZET 

A BELSŐ KONTROLLRENDSZERRE ÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS 
SZABÁLYOK” 

32. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 54/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„54/A. § A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetre az 1-10. §-t kell alkalmazni azzal, 
hogy a költségvetési szerv vezetőjén a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet első számú 
vezetőjét kell érteni a következő eltérésekkel: 

a) alapítvány, közalapítvány esetében annak kezelőjét, illetve kezelő szervének (szervezetének) 



elnökét, továbbá - ha az alapítvány kezelő szerve (szervezete) elkülönült jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy állami szerv - a kezelő szerv (szervezet) 
egyszemélyi felelős vezetőjét, 

b) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap esetében annak vezérigazgatóját,  
c) a Magyar Kármentő Alap Kármentő Bizottság esetében annak elnökét, 
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívüli más jogi személy esetén a vezető tisztségviselő vagy a 

vezető tisztségviselőkből álló testület vezetőjét 
kell érteni.” 

33. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az 57. §-át megelőzően a következő fejezetcímmel egészül 
ki: 

„V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” 

34. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

1. 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „költségvetési fejezetet nem alkotó” szövegrész helyébe a 
„törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt” szöveg, 

2. 11. § (2) bekezdésében az „a fejezethez” szövegrész helyébe az „az irányítása vagy 
felügyelete alá” szöveg, 

3. 11. § (3) bekezdésében, 16. § (3) és (7) bekezdésében, 37. § (3) bekezdésében, 42. § (6) 
bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 44. § (2) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (3) 
bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe a „Ha” szöveg, 

4. 11. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés e) pontjában, 26. § e) és 
h) pontjában, 34. § (2) bekezdés a) pontjában, 42. § (6) bekezdésében az „amennyiben” 
szövegrész helyébe a „ha” szöveg, 

5. 13. § (1) bekezdésében az „A 13-14. § vonatkozásában” szövegrész helyébe az „Ezen alcím 
alkalmazásában” szöveg, az „a felsorolt szervezetek megbízottjai” szövegrész helyébe az „az 
általuk megbízott más személyek” szöveg, 

6. 14. § (2) bekezdésében az „Az irányított” szövegrész helyébe az „A” szöveg, az „irányító 
költségvetési” szövegrész helyébe az „irányító” szöveg, 

7. 15. § (7) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe az „A helyi” szöveg, 
8. 21. § (5) bekezdés a) pontjában az „az irányított szervek” szövegrész helyébe az „a fejezetet 

irányító szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv” szöveg, 
9. 21. § (5) bekezdés c) pontjában az „az” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 
10. 11. alcímének címében a „fejezetet irányító szervek belső ellenőrzési vezetőjének” 

szövegrész helyébe a „belső ellenőrzési vezető” szöveg, 
11. 23. § (2) bekezdésében az „Az Áht. 1. § 10. pontja szerinti, a Kormány irányítása vagy 

felügyelete alá tartozó fejezet” szövegrész helyébe az „A Kormány irányítása alá tartozó fejezet 
fejezetet” szöveg, 

12. 23. § (3) bekezdésében a „15. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (8)” szöveg, 
13. 29. § (2) bekezdésében az „az adott fejezet irányítása” szövegrész helyébe az „a fejezetet 

irányító szerv irányítása vagy felügyelete” szöveg, 
14. 31. § (7) bekezdésében a „15. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (8)” szöveg, 



15. 32. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében az „irányító költségvetési” szövegrész 
helyébe az „irányító” szöveg, 

16. 32. § (4) bekezdésében a „Helyi önkormányzatok” szövegrész helyébe a „Helyi 
önkormányzati költségvetési szervek” szöveg, 

17. 32. § (5) bekezdésében, 49. § (4) bekezdésében a „fejezethez” szövegrész helyébe a 
„fejezetet irányító szerv irányítása vagy felügyelete alá” szöveg, 

18. 32. § (6) bekezdésében a „15. § (8)” szövegrész helyébe a „16. § (8)” szöveg, 
19. 49. § (3a) bekezdésében a „felügyelete alá tartozó” szövegrész helyébe az „által alapított” 

szöveg, 
20. 52. § (3) bekezdésében a „szolgálatokat irányító” szövegrész helyébe a „szolgálatokért 

felelős” szöveg, 
21. 53. §-ában a „helyi önkormányzati, illetve települési, területi és országos” szövegrész 

helyébe a „helyi önkormányzati költségvetési szervek és a” szöveg, 
22. 54. §-ában az „A központi költségvetésben fejezetet alkotó, de a Kormány irányítási és 

felügyeleti jogkörébe nem” szövegrész helyébe az „A nem a Kormány irányítása vagy 
felügyelete alá” szöveg, 

23. 27. alcímének címében az „országos nemzetiségi önkormányzatok költségvetési szerveire” 
szövegrész helyébe az „országos nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési szervre” 
szöveg,55. § (1) bekezdésében az „országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv” 
szövegrész helyébe az „országos nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési szerv” 
szöveg, 

24. 55. § (1) és (5) bekezdésében az „önkormányzati hivatal vezetőjének” szövegrész helyébe 
az „önkormányzat hivatalának vezetője részére” szöveg,55. § (2) bekezdésében az 
„önkormányzati hivatal” szövegrészek helyébe az „önkormányzat hivatalának” szöveg, 

25. 55. § (2) és (6) bekezdésében az „a felügyelete alá tartozó országos nemzetiségi 
önkormányzati” szövegrész helyébe az „az országos nemzetiségi önkormányzat által alapított” 
szöveg, 

26. 55. § (6) bekezdésében az „önkormányzati hivatal” szövegrész helyébe az „önkormányzat 
hivatalának” szöveg, 

27. 55. § (3) bekezdésében az „önkormányzati hivatal által” szövegrész helyébe az 
„önkormányzat hivatala által” szöveg, az „önkormányzati hivatal vezetője” szövegrész helyébe 
az „önkormányzat hivatalának vezetője” szöveg, 

28. 55. § (3)-(5) bekezdésében az „önkormányzati költségvetési” szövegrész helyébe az 
„önkormányzat által alapított költségvetési” szöveg, 

29. 28. alcímének címében az „Az önkormányzatok társulásaival” szövegrész helyébe az „A 
társulásokkal” szöveg lép. 

35. § (1) Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

1. 2. § u) pontja, 
2. 15. § (4) és (8) bekezdése, 
3. 29. alcímének címe. 
(2) Hatályát veszti a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
1. 2. § l) pontjában a „(belső ellenőrzés által alkalmazott)” szövegrész, 
2. 5. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében a „megfelelő” szövegrész, 
3. 15. § (2) bekezdésében a „jogállását,” szövegrész, 
4. 16. § (7) bekezdésében az „úgy” szövegrész, 



5. 26. § h) pontjában, 38. § (2) bekezdés d) pontjában és (4) bekezdésében a „költségvetési” 
szövegrész, 

6. 38. § (3) bekezdésében a „költségvetési” szövegrészek. 

4. Záró rendelkezések 

36. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését 
követő napon lép hatályba. 

(2) Az 1. §-9. §, a 11. §-19. §, a 21. §, a 23. §, a 24. §, a 25. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 1-
11. pontja, a 26. §-35. §, valamint az 1-3. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

(3) A 25. § (3) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba. 

1. melléklet a 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 2. mellékletének a 

 „                         
                         Foglalkoztatottak létszáma (fő

időszakra 
 Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   b) a következő év költségvetésébe beépülő (a nem k

szövegrészt tartalmazó sora. 

2. melléklet a 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. 
melléklet C) pontjában foglalt táblázat 3-5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek, és 
ezzel egyidejűleg a következő 3a., 4a, és 5a. sorral egészül ki: 

   [A  B  C 

 1  Időpont 
 Az utalandó összeg  

megoszlása  A nettósítás tartalma (levonások)] 

 3  január hónap 
utolsó munkanapját 
megelőző második 
munkanap 

 A tárgyévi előirányzat 
8,0%-a 

 1. Forgótőke-visszapótlás 
2. Az előző havi kifizetéseket terhelő befizetési 
kötelezettség (adók, járulékok) 
3. Jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási 
kötelezettség 

 3a    A közfoglalkoztatási 
támogatás bruttó bér és 
közteher fedezetére 
szolgáló része 

 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, járulékok), 
b) megelőlegezett, 50 ezer Ft alatti tartozás, 
c) megelőlegezett összeg késedelmes visszafizetése miatti 
kamattartozás. 

 4  február hónap 
utolsó munkanapját 
megelőző második 
munkanap 

 A tárgyévi előirányzat 
8,0%-a 

 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás.  
Jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási 
kötelezettség. 

 4a    A közfoglalkoztatási 
támogatás bruttó bér és 

 Az előző havi kifizetéseket terhelő a) befizetési 
kötelezettség (adók, járulékok), 



közteher fedezetére 
szolgáló része 

b) megelőlegezett, 50 ezer Ft alatti tartozás, 
c) megelőlegezett összeg késedelmes visszafizetése miatti 
kamattartozás. 

 5  március hónap 
utolsó munkanapját 
megelőző második 
munkanap 

 A tárgyévi előirányzat 
8,0%-a 

 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, járulékok), 
b) forgótőke-visszapótlás. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. 
§-a szerinti hozzájárulás. 
Az Áht. 108. § (3) bekezdése szerinti bírság. 
Jogszabály alapján érvényesített egyéb levonási 
kötelezettség. 

 5a    A közfoglalkoztatási 
támogatás bruttó bér és 
közteher fedezetére 
szolgáló része 

 Az előző havi kifizetéseket terhelő  
a) befizetési kötelezettség (adók, járulékok), 
b) megelőlegezett, 50 ezer Ft alatti tartozás, 
c) megelőlegezett összeg késedelmes visszafizetése miatti 
kamattartozás.  

3. melléklet a 465/2015. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe következő rendelkezés lép:  

   (A  B  C  D 
 1  Kötelezett  Tartalom  Címzett  Határidő
 3  a Gst. szerinti 

adósságállománny al, vagy 
adósságot keletkeztető ügylet 
megkötésére vonatkozó 
engedéllyel rendelkező 
kormányzati szektorba sorolt 
egyéb szervezet, ha a tulajdonosi 
joggyakorlója útján vagy 
közvetlenül kapott kiértesítést a 
rendszeres adatszolgáltatásról, 
illetve a kiértesítés alapján - a 
besorolás szempontjából 
statisztikai módszertani vizsgálat 
alá vett jogi személy 

 a kormányzati szektorba sorolt 
egyéb szervezet Gst. 3. §-a 
szerinti, a tárgyidőszak utolsó 
napján fennálló adósságot 
keletkeztető ügyletei értékének a 
költségvetési évet megelőző év 
december 31-i tényleges, 
valamint a költségvetési év 
december 31-ei állománya 

 államháztartásért felelős 
miniszter 

 a költségvetési évet megel
év december 31-i tényleges 
állományra a költségvet
vonatkozó első adatszolg
alkalmával, az első kilenc 
hónapban negyedévente, a 
tárgynegyedévet követ
hónap16-áig 

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:  

   (A  B  C  D 
 1  Kötelezett  Tartalom  Címzett  Határidő

 14a  a Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetet irányító szerv vezetője 

 a fejezetbe sorolt költségvetési 
szervek elemi költségvetésében 
meghatározott, a költségvetési 
szervnél foglalkoztatottak 
számából a be nem töltött 
álláshelyek száma és a be nem 
töltött álláshelyek számához 
kapcsolódó személyi juttatások 

 államháztartásért felelős 
miniszter 

 a tárgynegyedévet k
tizedik napja 

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 



5. mellékletében foglalt táblázat 21. és 22. sora helyébe következő rendelkezések lépnek:  

   (A  B  C  D 
 1  Kötelezett  Tartalom  Címzett  Határidő
 21  a 169. § szerinti szervezet  a 169. § szerinti időközi 

költségvetési jelentés 
 169. § szerint  169. § szerint 

 22  a 170. § szerinti szervezet  170. § szerinti időközi 
mérlegjelentés 

 170. § szerint  170. § szerint 

4. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
5. mellékletében foglalt táblázat 24. sora helyébe következő rendelkezés lép:  

   (A  B  C  D 
 1  Kötelezett  Tartalom  Címzett  Határidő
 24    az Áht. 109. § (8) bekezdése 

alapján kiadott közleményben 
megjelölt kormányzati szektorba 
sorolt egyéb szervezetek közül a 
központi kormányzatba tartozó 
szervezet, ha a tulajdonosi 
joggyakorlója útján vagy 
közvetlenül kapott kiértesítést a 
rendszeres adatszolgáltatásról, 
illetve - kiértesítés alapján - a 
besorolás szempontjából 
statisztikai módszertani vizsgálat 
alá vett jogi személy 

 a kormányzati szektorba sorolt 
egyéb szervezet és a besorolás 
szempontjából statisztikai 
módszertani vizsgálat alá vett 
jogi személy számviteli 
beszámoló szerinti mérlege és 
eredménykimutatása tételeinek, 
valamint a kiemelt mutatói, 
költségvetési kapcsolatai évközi 
tényadatai és a várható éves 
teljesítési adatai, szöveges 
indokolással kiegészítve a 
mérlegben és 
eredménykimutatásban szereplő 
speciális tételek elszámolására, 
költségvetési kapcsolatok és az 
adósság alakulására vonatkozóan 

 államháztartásért felel
miniszter 

 


