
Első Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK 
FŐÖSSZEGE 

  1. §  

Az államháztartás központi alrendszerének főösszegei. 

  2. §  

A törvény és az 1. melléklet a főösszegeket, a hiányt, a kiadások és a bevételek 
fejezetek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti bontását tartalmazza.   

A központi alrendszer mérlegét a 2. melléklet határozza meg. 

A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai 
és bevételei 

  3. §  

Külön mellékletben jelennek meg azok az előirányzatok, melyek teljesülése külön 
szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzat túllépés automatikusan is 
bekövetkezhet anélkül, hogy a fejezetgazdának szabályozási feladata lenne. Ez a 
melléklet tartalmazza még a Kormány engedélyével túlléphető előirányzatokat is. 

Második Fejezet 

A TAKARÉKOS ÁLLAMI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI 
FELELŐSSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIBŐL ADÓDÓ 
KÖVETELMÉNYEK, MUTATÓK A 2011-2013. ÉVRE VONATKOZÓAN 

  4. §  

A takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi 
LXXV. törvény a költségvetési törvény kötelező tartalmi elemévé teszi a belső tételek 
egyenlegének tárgyévet követő évre vonatkozó követelményét, az elsődleges 
egyenlegcél tárgyévet követő második évre vonatkozó értékét és az államháztartás 
központi alrendszere elsődleges kiadásainak tárgyévet követő évről a tárgyévet követő 
második évre való növelésének maximális mértékét. A § ezen értékeket számszerűsíti, 
továbbá meghatározza a külső tételek listájának jogszabályi helyét. 

Harmadik Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG 

FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai 

  5. §  

E paragrafus szabályozza annak az összegnek a felhasználását, amely – 
céltartalékként – a központi költségvetési szerveknél az EU intézményeiben nemzeti 
szakértőként alkalmazottak, továbbá a diplomás pályakezdők közigazgatási 
munkatapasztalat-szerzése külön jogszabályban meghatározott kifizetéseinek, valamint a 
Prémium Évek Programban résztvevők költségeinek finanszírozására szolgál. A 
támogatásigénylés feltételeit a Kormány rendeletben, vagy törvényben állapítja meg. 



Az előirányzatból – meghatározott jogcímen – helyi önkormányzatok támogatása javára 
is sor kerülhet átcsoportosításra. 

Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések 

  6. §  

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) forrásbevonásának 
és kötelezettségvállalásának teljes körű korlátozását mondja ki a javaslat. Tekintve, hogy 
a rábízott vagyon kiadásait a központi költségvetésből kell fedezni, nincs szükség külön 
forrásbevonás biztosítására. Az MNV Zrt. az ESA’95 statisztikai módszertan szerinti 
kormányzati szektor részét képezi, így forrásbevonása a maastrichti adósságot növelné.  

Az állami vagyonnal kapcsolatos kötelezettségvállalások átláthatóvá tétele érdekében 
2011. évben az állami vagyonért felelős miniszterhez tartozó vagyonnal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokat a vagyonkezelési terv keretében jóvá kell hagyatnia a nemzeti 
fejlesztési miniszterrel. 

A vagyontörvény a költségvetési törvény szabályozási körébe utalja bizonyos limitek 
évenkénti megállapítását. A limitek megegyeznek a 2010. évi összegekkel. A 
vagyontörvény szerint a költségvetési törvényben kell meghatározni az 
önkormányzatoknak és többcélú kistérségi társulásoknak térítésmentesen átadható állami 
tulajdon éves keretösszegét. Az ésszerű vagyongazdálkodásra törekvés jegyében a 
javaslat megtartja a 2010. évi kis mértékű keretösszeget. 

A felhatalmazás biztosítja a biztonsági környezethez és a NATO elvárásaihoz történő 
rugalmas alkalmazkodást a Magyar Honvédség részéről. 

  7. §  

A vagyon-fejezet tartalék előirányzatának felhasználási szabályait a korábbi, kellő 
rugalmasságot biztosító szabályokkal egyezően határozza meg a javaslat. A miniszteri és 
a Kormány átcsoportosítási hatáskört az egyedi ügyletek nagyságrendje alapozza meg. A 
kisebb (0,5 milliárd forint alatti) ügyletek esetében hatékonyabb megoldás a miniszteri 
engedély, a nagyobb ügyletek miatti átcsoportosítás csak a Kormány engedélyével 
történhet.  

A törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a megvalósult többlet-bevételek mértékéig a 
Kormány indokolt esetben megnövelhesse a fejezet kiadásait.  

  8. §  

2010-ben a Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemek a vidékfejlesztési minisztérium 
felügyelete alá kerültek, így az ezzel kapcsolatos bevételek és kiadásokat egy önálló 
költségvetési fejezet fogja tartalmazni 2011-től. A fejezeti tartalék és a megvalósult 
ingatlanértékesítési bevételek felhasználásának szabályozása megegyezik a 
vagyonfejezet esetében megállapított előírásokkal. 

  9. §  

A költségvetési törvényjavaslat 1. mellékletének Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezete tartalmazza az MNV Zrt. tulajdoni joggyakorlása alatt álló 
társaságoktól elvonni tervezett osztalékokat. Előfordulhat azonban, hogy a jelenlegi 
ismeretek szerintinél több, vagy nem az MNV Zrt-nél lévő társaságokat érintő osztalék-
elvonásra kerül sor. A törvényjavaslatban ezért szükséges kimondani, hogy minden 
állami tulajdonú társaságtól elvont osztalék közvetlen költségvetési bevétel. 



Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet szerint a kiotói kvótabevételek 
felhasználása a nemzeti fejlesztési miniszter hatásköre. (A hatáskör gyakorlásához 
szükséges a kiotói egységek vonatkozásában az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény módosítása.) 

2011-ben Magyarországnak 2 millió EUR klímafinanszírozási kötelezettsége van a 
fejlődő országok felé. Ennek forrását az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek 
értékesítéséből befolyt bevételekből kell biztosítani. 

  10. §  

A javaslat lehetőséget biztosít a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-nek ( a 
továbbiakban: NIF Zrt.) és a MÁV Start-nak pénzügyi műveletek végzésére. A 
költségvetési folyamatok fenntarthatósága és átláthatósága érdekében a rendelkezés 
5000 millió forint felett a Kormány, ez alatt pedig a nemzetgazdasági és a nemzeti 
fejlesztési miniszter együttes engedélyéhez köti az európai uniós statisztikai módszertan 
szerint a kormányzati szektor részét képező két gazdasági társaság pénzügyi műveleteit. 
A NIF Zrt-nek a törvényjavaslat alapján a Kincstár átmeneti likviditási hitelt nyújthat az 
európai uniós és az ahhoz kapcsolódó költségvetési források felhasználásával összefüggő 
ÁFA finanszírozására. Az európai uniós források bevonásával megvalósuló beruházások 
zavartalan lebonyolítása érdekében ezt a likviditási hitelt célszerű kivenni az 
adósságkorlát alól. 

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal 
kapcsolatos rendelkezések 

  11. §  

Ez a rendelkezés - konkrét összegben meghatározott - központi elvonást ír elő a 
kizárólag saját bevételből gazdálkodó – központi irányítású – intézmények részére. 

  12. §  

A törvény meghatározza – jogszabályi kötelezettségek alapján – a felsőfokú oktatásban 
részt vevő hallgatók után járó normatív támogatásokat, a Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj összegét, a garantált egyetemi tanár illetmény összegét. Rögzíti továbbá 
azokat a normatívákat, amelyeket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium biztosít a 
nemzetvédelmi és katonai képzési területhez nem tartozó szakokon az államilag 
támogatott képzésben részt vevő tanulók után a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási 
intézmények részére. 

  13. §  

E paragrafus a felsőoktatási intézmények közoktatási feladatainak, valamint gyakorló 
iskoláinak normatív támogatásáról rendelkezik oly módon, hogy a közoktatási 
feladatoknál a megfelelő önkormányzati normatívával, a gyakorló iskoláknál a normatív 
hozzájárulás alapján történik a támogatás meghatározása. Eljárási kérdések is 
szabályozásra kerülnek. 



  14. §  

Az (1) a költségvetés központosított bevételekkel kapcsolatos szabályairól rendelkezik. 
A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének feladata a bevételek beszedéséről történő 
gondoskodás. 

A (2) bekezdés a sporttörvénnyel teremti meg az összhangot. 

A sporttörvény szerint a sorsolásos szerencsejátékok játékadójának 12%-át, a 
bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50%-át, valamint a sportfogadás (TOTÓ) 
játékadóját - külön jogszabályban foglaltak szerint - a sport támogatására kell fordítani, 
és a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési 
fejezetében kell megtervezni. E bekezdés tartalmazza, hogy a „sporttal kapcsolatos 
állami feladatok” cím támogatása tartalmazza ezen játékadó bevételek összegét. 

(3) bekezdéshez: az előírás megerősíti a kötelezettségvállalás szabályait, csak akkor 
vállalható kötelezettség ha a bevétel már befolyt. 

Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések 

  15. §  

(1)-(3) bekezdéshez: Az elkülönített állami pénzalapok bevételeit és kiadásait 
tartalmazó melléklet jóváhagyásáról rendelkezik. A § rögzíti még a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program Munkaerőpiaci Alapra, valamint a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alapra háruló hazai társfinanszírozásának mértékét.  

(4)-(5) bekezdésekhez: A Munkaerőpiaci Alap fejezetben 10 000 millió forint 
egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül kialakításra, mely 2011. I. félévében 
legfeljebb 40%-ban használható fel a folyamatok figyelembe vételével. A Munkaerőpiaci 
Alapban elkülönített 64 000,0 millió forint támogatás a Nemzeti Közfoglalkoztatási 
Program céljait szolgálja. 

(6) bekezdéshez: A filmszakmai támogatási rendszer új elemeként a költségvetés 
támogatást nyújt az Nemzeti Kulturális Alap számára. E rendelkezés biztosítja a 
támogatásnak a megjelölt cél szerinti felhasználását, kizárva az átcsoportosítás 
lehetőségét. 

  16. §  

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2011. évi forrásainak felhasználásáról 
rendelkezik. Az Alap forrásainak védelme érdekében meghozott intézkedés biztosítja az 
Alapból finanszírozott nemzetközi kötelezettségek teljesülését.  

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival összefüggő rendelkezések 

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése 

  17. §  

A paragrafus meghatározza a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 
főösszegeit és egyenlegét. A kiadások és bevételek címek, alcímek, jogcím-csoportok, 
jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a törvény 
1. melléklete tartalmazza. 



  18. §  

Az (1) bekezdés a méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás, a 
méltányossági nyugdíjemelés és az egyszeri segély keretösszegét határozza meg. 

A (2) bekezdés felhatalmazást ad a nemzeti erőforrás miniszter részére, hogy az 
Ny. Alap kezelője javaslatára a nyugellátásoknál meghatározott méltányossági 
keretösszegek között átcsoportosítson. 

  19. §  

Az (1) bekezdésben a nemzeti erőforrás miniszter felhatalmazást kap a nyugellátások 
évközi emelésének végrehajtásával összefüggésben az Ny. Alap fejezetnél az érintett 
alcímek kiadási előirányzatai tételes elszámolás alapján történő túlteljesülésének 
engedélyezésére. 

A (2) bekezdés felhatalmazást ad az Ny. Alap kezelőjének, hogy meghatározott 
esetekben a fejezet irányítását ellátó szerv hatáskörében eljáró miniszter kötelezettségét 
és jogát gyakorolja. 

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése 

  20. §  

A paragrafus meghatározza az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 
főösszegeit és egyenlegét. A kiadások és bevételek címek, alcímek, jogcím-csoportok, 
jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a törvény 
1. melléklete tartalmazza. 

  21. §  

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad a Kormány részére a gyógyító-megelőző ellátás, a 
gyógyszertámogatás- és a gyógyászati segédeszköz jogcím-csoportok közötti 
átcsoportosítás végrehajtására. 

A (2) bekezdés szerint felhatalmazást kap a Kormány a gyógyító-megelőző ellátás 
jogcím-csoport 1-18. jogcímei, valamint a Gyógyszertámogatás jogcím-csoport 1-2. és 
5. jogcímei előirányzatainak a megemelésére. 

A (3) bekezdés rendelkezik arról, hogy az (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás, 
valamint a 27. §-ban foglalt rendelkezés alapján évközben végrehajtásra kerülő 
rendelkezések nem növelhetik az E. Alap 2011. évi hiányát. 

  22. §  

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad a nemzeti erőforrás miniszter részére, hogy a 
nemzetgazdasági miniszter egyetértésével évközben átcsoportosítást hajtson végre a 
gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport meghatározott jogcímei, a gyógyászati 
segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei, valamint a gyógyszertámogatás jogcím-
csoport 1. és 2. jogcímei között. 

A (2) bekezdés felhatalmazást ad a nemzeti erőforrás miniszter részére, hogy az 
E. Alap kezelője javaslatára a pénzbeli ellátások körében meghatározott méltányossági 
keretösszegek között átcsoportosítson. 

A (3) bekezdés felhatalmazást ad az E. Alap kezelőjének, hogy meghatározott 
esetekben a fejezetek irányítását ellátó szerv hatáskörében eljáró miniszter 
kötelezettségét és jogát gyakorolja. 



  23. §  

Az (1) bekezdés felhatalmazza a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági 
miniszter egyetértése esetén a gyógyszertámogatás céltartalékot a folyamatos 
gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb 
gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételi jogcím előirányzaton elszámolt bevételek 
mértékéig évközben átcsoportosítsa a gyógyszertámogatás jog-címcsoport jogcímeire. 

A (2) bekezdés felhatalmazza a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a nemzetgazdasági 
miniszter egyetértésével meghatározott feltételek figyelembevételével a természetbeni 
ellátások céltartaléka jogcím-csoport előirányzatból a gyógyító-megelőző ellátás jogcím-
csoport jogcímeire átcsoportosítást hajtson végre. 

A (3) bekezdés felhatalmazást ad a nemzeti erőforrás miniszter részére, hogy a 
nemzetgazdasági miniszter egyetértése esetén megemelje a gyógyszertámogatás kiadási 
jogcím, valamint a gyógyászati segédeszköz-támogatás jogcímcsoport jogcímei 
előirányzatát a gyógyszer, ill. a gyógyászati segédeszköz-támogatással kapcsolatos 
ellenőrzésekből eredő, vonatkozó bevételek összegével. 

  24. §  

A paragrafus rendelkezik az E. Alap természetbeni ellátási kiadási előirányzatai 
esetében (gyógyító-megelőző ellátás, gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz 
támogatás) az évközi előirányzat-túllépés engedélyezési szabályáról. 

  25. §  

A paragrafus a gyógyító-megelőző ellátás és a gyógyászati segédeszköz jogcímcsoport 
tartalmát határozza meg. 

A gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoport meghatározza az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete 
szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására 
fordítható összeget. 

Az E. Alap gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport tartalmazza az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által a járóbeteg-szakellátás 
részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is. 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. §-ának 
(5) bekezdése szerint azon gyógyszertár számára, amely járóbeteg-ellátás keretében 
rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt, a lakosság 
biztonságos ellátása érdekében az OEP - az E. Alap éves költségvetésében e célra 
megjelölt előirányzat terhére - kamatmentes, a tárgyévben visszatérítendő finanszírozási 
előleget nyújthat. A bekezdés az előlegre fordítható összeget határozza meg. 

  26. §  

A paragrafus meghatározza azokat a keretösszegeket, amelyeken belül az OEP 
főigazgatója különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági ellátást 
engedélyezhet a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a 
gyógyító-megelőző ellátás és a gyógyászati segédeszköz támogatás előirányzatok 
terhére. 



  27. §  

Az OEP a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportból finanszírozott, a paragrafusban 
meghatározott ellátásokat nyújtó szolgáltatók részére 2011. januárban fizeti ki a 2010. 
novemberi teljesítmények után járó finanszírozás összegét. 

  28. §  

A paragrafus szerint az OEP az éves előirányzatban havi időarányos mértékének 
megfelelően teljesít utalást a gyermekgondozási díjban részesülők utáni 
nyugdíjbiztosítási járulék címén átadott pénzeszköz jogcím előirányzat terhére minden 
hónap 15-éig az Ny. Alap részére. 

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre 

  29. §  

Az Országgyűlés annak biztosítására, hogy egyes kiemelten fontos feladatok a 
döntésének megfelelő mértékű támogatásban részesüljenek – függetlenül az év közben 
esetleg felmerülő kényszerektől, törekvésektől –, fenntartja az előirányzatok 
megváltoztatásának jogát a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek és országos 
kisebbségi önkormányzatok működési támogatása, a pártok, pártalapítványok, valamint 
az egyházak támogatásai tekintetében. 

Rögzíti továbbá, hogy az I-VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fejezetek kiadási és 
bevételi előirányzatának főösszegei csak az Országgyűlés hatáskörében csökkenthetők az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 46. §-ában 
rögzített veszélyhelyzet kivételével, vagy ha e fejezetek kezdeményeznek 
átcsoportosítást. 

A Kormány, a nemzetgazdasági miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőinek 
különleges jogosítványai 

  30. §  

(1) bekezdéshez: A rendelkezés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Helyi 
önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezeten belül új 
előirányzatot hozzon létre fejezeten belüli és más fejezettől történő átcsoportosítással. 

(2) bekezdéshez: A költségvetés céltartalékának – a különböző jogcímű – 
átcsoportosítására hatalmazza fel a nemzetgazdasági minisztert. Az intézkedés 
felmérésen alapul. 

(3) bekezdéshez: Az átcsoportosítási lehetőség a Vidékfejlesztési Minisztérium teljes 
mértékben nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatási előirányzataira vonatkozik. 
Ezen előirányzatok jellegükből és céljukból kifolyólag nem összevonhatóak, azonban 
felhasználásuk az agrárium sajátosságaiból eredően eltérhet az eredetileg tervezettől. Az 
átcsoportosítási lehetőség biztosítja az évközben felmerülő, előre nem látható 
körülményekhez való alkalmazkodást.  

(4) bekezdéshez: A honvédelmi miniszter felhatalmazása a biztonsági környezetben 
bekövetkező változásokhoz, és a NATO által megfogalmazott új elvárásokhoz való 
operatív alkalmazkodást biztosítja, továbbá lehetőséget teremt a személyi juttatások és 
azok járulékainak év közbeni növelésére, mely által a honvédelmi tárca biztosítani tudja 
a szerződéses legénységi állomány tekintetében kitűzött megtartó képesség, a további 



létszámfeltöltés, valamint a nemzetközi missziókban résztvevők devizajuttatásai 
fedezetét. 

(5) bekezdéshez: Az átcsoportosítási lehetőség az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
PPP Programokkal kapcsolatos előirányzataira vonatkozik, mely lehetőséget biztosít az 
egyes előirányzatok  esetében esetlegesen fellépő forráshiányok,  többlettel rendelkező 
előirányzatok forrásai terhére történő finanszírozásához. 

(6) bekezdéshez: Az átcsoportosításra való felhatalmazás indoka, hogy a Forma-1 
Magyar Nagydíj támogatásán felül esetlegesen megmaradó összeg átcsoportosításra 
kerülhessen az utánpótlás-nevelési feladatokra. 

(7) bekezdéshez: A nem állami felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott 
(nem hitéleti) képzésének együttes támogatási előirányzata jól tervezhető, megoszlása 
ugyanakkor a tárgyévi korrekcióval módosulhat. Ez előirányzat-átcsoportosítást tesz 
szükségessé, melyet - az Áht. általános szabályától történő eltérésként - a felhatalmazás 
tesz lehetővé. 

(8) bekezdéshez: Az energiatámogatással kapcsolatos támogatási rendszer átalakítása 
szükséges. Az új rendszer kialakításához szükségessé válhat az egyes előirányzatok 
átcsoportosítása. 

(9) bekezdéshez: A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos 
támogatási rendszer átalakítása szükséges. Az új rendszer kialakításához szükségessé 
válhat az egyes előirányzatok átcsoportosítása. 

(10) bekezdéshez: A társadalmi szervezetek támogatási rendszerét felül kell vizsgálni, 
annak átalakítása szükséges. Az új rendszer kialakításához, illetve az arra való 
felkészüléshez átmeneti időt állapít meg a törvény. 

  31. §  

A bevételbeszedő szervezet teljesítményének növelése érdekében a személyi jellegű 
kifizetések, illetve a többletteljesítménnyel összefüggésben felmerülő felhalmozási, 
fejlesztési többletkiadások finanszírozásához szükséges fedezet biztosítására a 
ténylegesen teljesülő többletbevételből kerül sor. 

Negyedik Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, 
KAPCSOLATOK  

  32. §  

Az E. Alap részére a Magyar Államkincstár a nemzetgazdasági miniszter által 
jóváhagyott finanszírozási terv alapján biztosít forrást a közgyógyellátás folyósításához. 

  33. §  

A Kincstár 2011. január hónapban a korkedvezmény-biztosítási járulék havi 
összegének 25 százalékát téríti meg az Ny. Alap részére a 2006. évi CXXI. törvény 30. § 
(14) bekezdése alapján A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet megfelelő 
előirányzatából. 



Az Európai Uniótól érkező agrár- és vidékfejlesztési támogatások szabályozása 

  34. §  

Az európai uniós forrásból és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési 
társfinanszírozásból nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatást (ideértve a közvetlen 
támogatások központi költségvetés előirányzatából nyújtott nemzeti kiegészítését) a 
kedvezményezett akkor is igényelheti, ha meg nem fizetett köztartozása van. Ebben az 
esetben azonban a kedvezményezettet csak a köztartozás megfizetése után megmaradó 
összeg illeti meg. A meg nem fizetett, lejárt tartozás összegét az MVH a megállapított 
támogatásból – az Európai Unió költségvetése és a központi költségvetési 
társfinanszírozás közötti eredeti finanszírozási aránynak megfelelően – levonja és 
átutalja az adóhatóságnak. 

Az Európai Unió költségvetéséből meg nem térülő, a KESZ által megelőlegezett agrár-
támogatásokhoz kapcsolódó költségek, illetve árfolyam-különbözet fedezetét az ezen § 
által megjelölt előirányzat teremti meg. 

Az intervenciós felvásárlás finanszírozásának és elszámolásának szabályait 
tartalmazza. Az Európai Unió által folyósított, az intervenciós felvásárlási ár 
előfinanszírozásának költségeit kompenzálni hivatott kamattérítés a központi 
költségvetést illeti. 

Ötödik Fejezet 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLATAI  

A helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok 
központi alrendszerből származó forrásai 

  35. §  

A törvény ezen szakasza szabályozza – a kapcsolódó mellékletekkel együtt – a helyi 
önkormányzatokat, települési és területi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a 
többcélú kistérségi társulásokat megillető normatív hozzájárulásokat és a felhasználási 
kötöttséggel járó normatív állami támogatásokat. 

A § alapján a 3. melléklet részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit 
és fajlagos összegeit. Az itt szereplő előirányzatok a következő főbb feladatokhoz 
kapcsolódnak: 

- település-működtetési feladatok, 

- közoktatási, közművelődési és közgyűjteményi, valamint sport feladatok, 

- a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások, 
gyermekvédelmi szakellátási feladatok. 

Normatív kötött felhasználású kiegészítő támogatást állapít meg a törvény a 8. 
mellékletekben egyes közoktatási feladatok, az egyes szociális feladatok ellátásához és a 
többcélú kistérségi társulások támogatásához. 

A rendelkezés rögzíti, hogy a helyi önkormányzatokat megillető normatívák 
előirányzata az önkormányzati pótigények és lemondások miatt az Önkormányzati 
fejezeti tartalék terhére, illetve javára módosul. 



A rendelkezés felhatalmazást ad a belügyminiszternek, hogy a nemzetgazdasági 
miniszter illetve a támogatás jellege szerint illetékes miniszter egyetértésével a megjelölt 
előirányzatok között átcsoportosítson. 

  36. §  

A § további felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat állapít meg. Eszerint a 
törvény 5. melléklete tételesen tartalmazza a helyi önkormányzatok, a települési és 
területi kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú kistérségi társulások által 
ellátandó egyes feladatok felhasználási kötöttséggel járó támogatásainak igénybevételi 
keretszabályait és összegeit. 

A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 
szervezetek támogatását a 7. melléklet, az önkormányzati hivatásos tűzoltóságok, 
valamint a többcélú kistérségi társulások támogatását a 8. melléklet részletezi. 

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) szabályai szerint beruházási támogatást 
vehetnek igénybe a helyi önkormányzatok. Ez a forrása a korábban induló beruházások 
támogatásának és a 2011. évben céltámogatással induló – egészségügyi gép-műszer 
beszerzést megvalósító – beruházásoknak. 

A budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti – metróvonal 
megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési 
feladatokra külön jogcímet állapít meg a törvény. 

  37. §  

Itt kerül meghatározásra, hogy az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez 
kapcsolódó - az Áht-ban előírt - kamatfizetési kötelezettség számítása szempontjából 
mely jogcímek, illetve előirányzatok együttes összege vehető figyelembe a 3., 4. és 8. 
mellékletekből. 

  38. §  

A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a költségvetési törvény 
e szakasza rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés 
között megosztásra kerülő személyi jövedelemadó bevételről. 

A törvény szerint a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat – a 
korábbiakkal azonos arányú - 40%-os részesedés illeti meg. A megosztás részletes 
szabályait a törvény 4. melléklete tartalmazza. E szerint a településre kimutatott személyi 
jövedelemadó 8%-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatokat. A további 
32% pedig a 3. melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan, a 4. melléklet 
szerint a megyei önkormányzatokat lakosságszám-arányosan és intézményeikben 
ellátottak után, valamint a települési önkormányzatokat - a bevételeikben meglévő 
aránytalanságok csökkentését szolgáló - jövedelem-differenciálódás mérséklése címén 
illeti meg. 

A személyi jövedelemadó megosztásával kapcsolatos szabályok a helyi 
önkormányzatoknál a feladat- és forráseloszlás összhangját segítik elő. A személyi 
jövedelemadó megosztása más forrásokkal, különösen a normatív hozzájárulások és 
támogatások rendszerével együttesen tölti be a helyi önkormányzatok pénzügyi 
szabályozásának szerepét. Ezért a szabályozórendszer a speciális részösszetevők mellett 
együttesen, kölcsönhatásban alakítható, illetve értékelhető. 



Az illetékek és más bevételek szabályozása 

  39. §  

E § határozza meg a beszedett illetékek helyi önkormányzatok és a központi 
költségvetés közötti megosztásának arányát, a megyei jogú várost megillető 
illetékbevételt, a megyei/fővárosi önkormányzatot megillető illetékbevételek 
megosztásának arányait, valamint a felmerült kiadások viselésének szabályait. 

  40. §  

Ez a § tartalmazza a gépjárműadó átengedésének arányát, a környezetvédelmi 
bírságból és a települési önkormányzatok termőföld bérbeadásából származó jövedelem 
után beszedett adóból, a szabálysértési pénz- és helyszíni-, illetve a közlekedési 
szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságok behajtásából való részesedésének 
arányát, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságok 
behajtásából való részesedésének arányát. 

A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai 

  41. §  

Az (1) bekezdéshez: a törvény meghatározza azokat a szociális támogatási formákat, 
amelyekhez a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások előleget vehetnek 
igénybe, éven belüli elszámolási kötelezettséggel. 

A (2) bekezdéshez: e szakasz nevesíti azokat a további előirányzatokat, amelyek 
folyósítása a helyi önkormányzatok részére - az Áht-ban e körbe soroltakon túlmenően - 
a nettó finanszírozás keretében történik. 

Hatodik Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI 
SZERVEZETEK KAPCSOLATA  

Az egyházak és társadalmi önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének 
támogatása 

  42. §  

A humánszolgáltatást végző intézményt fenntartó – egyházi jogi személy, társadalmi 
szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú 
társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és egyéni vállalkozó – a helyi 
önkormányzatot megillető jogcímeken és feltételek mellett, az itt és külön 
jogszabályokban rögzített szabályok mellett differenciált mértékű normatív 
hozzájárulásban és támogatásban részesül a központi költségvetésből. 

Ugyanez a § szabályozza a normatívák ellenőrzésének feltételét, az elszámolások 
jogszerűségét, a köztartozások kezelésének módját. Az oktatási miniszter által köthető 
közoktatási megállapodásokból eredő kötelezettségek korlátozását szolgálja a 
megállapodások szabályainak szigorítása. 

Itt kerülnek megfogalmazásra azok a rendelkezések is, melyek az önkéntes 
tűzoltóságok állami támogatásait szabályozzák. 



  43. §  

A törvényi előírásnak megfelelve meghatározza, hogy a 2011. évi 1%-os szja 
rendelkezések a Nemzeti Tehetség Program és a parlagfű mentesítés feladataira 
fordíthatóak. 

  44. §  

A pártok, valamint azok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, 
oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására rendelkezésre álló összeg 
elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik.  

Hetedik Fejezet 

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA- 
VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS  

  45. §  

A javaslat az Áht. 33. § (1) valamint 33/A. § (1) bekezdésének megfelelően 
meghatározza a Kormány által 2011-ben vállalható új egyedi állami kezességek és 
garanciák mértékét. Rendelkezik továbbá arról, hogy a nemzetközi fejlesztési 
intézményektől felveendő hitelekhez kapcsolódó állami garanciák nem terhelik az egyedi 
állami kezességek és garanciák keretét. 

  46. §  

A javaslat az Áht. 33/C. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározza a Kormány 
által vállalható kiállítási garanciák és viszontgaranciák 2011. évi együttes állományát. 

  47. §  

A javaslat rendelkezik az MFB Zrt. forrásszerzésének, az általa nyújtott garanciáknak 
és hiteleknek állami kezességvállalással biztosított összegéről, valamint az MFB Zrt-nek 
nyújtandó árfolyam-fedezeti megállapodás állományának felső határáról. A keretek – a 
forrásbevonási állomány kivételével – növekednek a jelenlegi mértékekhez képest. A 
hitelnyújtási, kezességvállalási keret növekedését az indokolja, hogy a feszített hiánycél 
tartása várhatóan nem teszi lehetővé a költségvetés kiadásainak növelését a 
gazdaságfejlesztés céljaira, így a fejlesztési bank fokozottabb aktivitásával lehet 
számolni. Mindemellett az is garanciaigény növelő tényező lehet, ha a kereskedelmi 
bankok tovább szűkítik a vállalati hitelezési aktivitásukat, amelyet – államilag 
viszontgarantált – garancia programokkal lehet élénkíteni. Az árfolyam-garancia keret 
kihasználtsága, valamint azok az újonnan meghirdetésre kerülő programok, amelyek a 
forint és EUR kamatkülönbözet kihasználásával kedvezményes hitellehetőséget 
nyújtanak a preferált vállalkozói és önkormányzati kör részére indokolják a keret 
növelését. (Tekintettel arra, hogy egy program indulásakor annak teljes kerete 
leterhelődik, ezáltal a keret terhelés mértéke meghaladja a lehívott devizaforrások 
összegét. Ebből kifolyólag ez a keret igény nagyobb, mint a tényleges forrásbevonási 
garanciakeret). 

  48. §  

A törvényjavaslat a Magyar Export-Import Bank Zrt. forrásszerzésének és vállalható 
garanciaügyleteinek, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem 
piacképes biztosítások állományának összegéről rendelkezik. A keretek – tekintettel a 
hosszabb távú állami kötelezettségvállalások elviselhető keretek között tartásának 



követelményére, valamint a jelenlegi keretkihasználtságra – összességében megegyeznek 
a 2010. évi mértékkel. A társaságok fokozottabb aktivitásához ez a keretmérték is 
elegendő mozgásteret nyújt, így 2011-re magasabb kihasználtsággal lehet számolni. 

  49. §  

A törvényjavaslat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalható készfizető kezesség 
feltételeit és mértékét, valamint a költségvetési viszontgarancia összegét határozza meg. 
A viszontgaranciával vállalt kezességek – ez eddigiekhez hasonlóan – a hitelintézetek, 
pénzügyi vállalkozások hitel-, bankgarancia-, lízing- és faktoring szerződéseire egyaránt 
kiterjednek. A 2011-re csökkenő mértékű keret megállapítását az indokolja, hogy a 
beruházási, fejlesztési típusú hitelekhez kapcsolódó kezesi portfóliót az uniós 
forrásokból fedezett viszontgarancia programba indokolt átirányítani. 

  50. §  

A törvényjavaslat az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalható 
készfizető kezesség feltételeit és összegét, valamint az állami viszontgarancia mértékét 
határozza meg. Az Alapítvány által vállalható készfizető kezesség állományát a 2010. 
évivel azonos összegben indokolt megállapítani, a 120 milliárd forintos keret elegendő 
az Alapítvány tevékenységéhez. A viszontgaranciával vállalt kezességek – ez 
eddigiekhez hasonlóan – a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások hitel-, bankgarancia-, 
lízing- és faktoring szerződéseire egyaránt kiterjednek. 

  51. §  

A javaslat a diákhitelezési rendszer finanszírozását biztosító kezességvállalásról 
rendelkezik. 

  52. §  

A be nem tervezett állami kezességbeváltásokat, illetve az Államadósság Kezelő 
Központ Zrt-nek – az Áht-ban előírt – az állami kezességvállalásokkal kapcsolatos 
szakértői díját előirányzat hiányában is ki kell fizetni. A javaslat a be nem tervezett, de 
esetleg felmerülő kifizetések jogcíméről rendelkezik. 

  53. §  

A javaslat megtartja a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök és a 
Közép-magyarországi Operatív Program „A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás orientált fejlesztése” prioritási tengelyében meghatározott forrásokat terhelő 
garanciavállalás eszközére vonatkozó állami viszontgarancia jelenlegi feltételeit. A 2010. 
évivel egyező mértékű állományi keret elérése olyan mértékű aktivitást igényel, amely a 
piacon jól ismert Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány bevonásával érhető el. 

Nyolcadik Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

  54. §  

A költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően jóváhagyásra kerülő, egyes 
előirányzatok feletti rendelkezési jog nem minden esetben esik egybe a fejezet 



irányításáért felelős vezető jog- és hatáskörével. A törvényhely célja a hatáskörök pontos 
– az általánostól eltérő – meghatározása. 

  55. §  

A § meghatározza azokat a kereteket, melyekre 2011-ben a szakmailag felelős 
minisztériumok, költségvetési szervek az Európai Unió által társfinanszírozott 
programok keretében kötelezettséget vállalhatnak. A rendelkezés megteremti annak a 
lehetőségét, hogy a 2007-2013. közötti időszak folytatódó programjaiból rendelkezésre 
álló források lekötésével biztosítva legyen az európai uniós pénzeszközök maradéktalan 
felhasználása. Az EU pénzügyi kerettervén túli időszakra csak azzal a feltétellel teszi 
lehetővé a § a kötelezettségvállalást, ha a pénzügyi teljesítés forrása az EU következő 
pénzügyi keretterveiben is rendelkezésre fog állni. 

  56. §  

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus, illetve a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
keretében megvalósuló projektek tervezett befejezési határideje 2011. április 30, azonban 
több program esetében 1 éves hosszabbítási kérelem áll elbírálás alatt. E két program 
által nyújtott forrás központi költségvetés által korábban megelőlegezett részét 
bevételként 2011. és 2012. években lehet elszámolni, azonban a zárás miatt további 
felhasználásra ezen a jogcímen nem kerül sor. Ezért van szükség e paragrafus általi 
felhatalmazásra, mely lehetővé teszi a többletbevételek átcsoportosítását. 

  57. §  

A NIF Zrt. európai uniós forrásból és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési 
társfinanszírozásból nyújtott támogatások megelőlegezésére abban az esetben van 
szükség, amennyiben ezen támogatások átutalásának jogszabályban foglalt és 
technikailag teljesíthető határideje hosszabb, mint az általános forgalmi adó befizetésére 
vonatkozó határidő, és így az általános forgalmi adó fedezetéül szolgáló likvid forrás 
átmenetileg nem áll rendelkezésre. A törvény ennek feltételeit teremti meg azáltal, hogy 
a Magyar Államkincstárt felhatalmazza, hogy e célból kamatmentes hitelt nyújtson a 
NIF Zrt. részére. A hitelnyújtás további feltételeit és visszafizetésének szabályait szintén 
e rendelkezés határozza meg. 

  58. §  

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-ának (2) bekezdése 
szerint a járulékfizetési felső határ naptári napi összegét évente a Magyar Köztársaság 
költségvetéséről szóló törvény állapítja meg. A jogszabály e törvényi előírást teljesíti. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) 
bekezdés b) pontja határozza meg a nyugdíjemelés számításánál alkalmazott módszert. A 
paragrafus rögzíti, hogy milyen mértékű országos nettó átlagkereset-, valamint 
fogyasztói árnövekedés alapján kell a 2011. évi nyugdíjemelést végrehajtani. 

  59. §  

A köztisztviselők, valamint a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvények 
értelmében a köztisztviselői. illetve a kormánytisztviselői illetményalapot évente az 
állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, 
mint az előző évi illetményalap. 2010. évben az összegek azonosak az előző évivel. 



  60. §  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az 
illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) és a vezetői illetményalapot a 
mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. A legkisebb szorzószámokat 
tartalmazó táblázatot a 12. melléklet tartalmazza azonosan a 2010. évivel.  

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § 
(2) bekezdés a) pontja értelmében kereset-kiegészítést kell tervezni. A mérték vetítési 
alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata, mértéke változatlanul 
2%.  

  61. §  

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról 
és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvények értelmében a legalacsonyabb 
bírói/ügyészi alapilletményt – 1. fizetési fokozat – évenként az állami költségvetésről 
szóló törvény állapítja meg. Az összeg a 2010. évihez képest nem változik. 

Meghatározza a törvény továbbá a jogi segítségnyújtásról szóló törvény alapján a jogi 
segítői, az ügyvédekről szóló törvény alapján a kirendelt ügyvédi óradíj mértékét. 

  62. §  

Megállapításra kerül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény szerinti pénzbeli támogatás, illetve pótlék összege. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) – hasonlóan más törvényekhez – rendelkezik arról, hogy a 
költségvetési törvényben kell különböző díjakat, támogatásokat meghatározni (szakértői 
díj, lakásfenntartási támogatás). A § ennek az előírásnak tesz eleget. 

Az ápolási díj összegét – a korábbi, nyugdíjminimum bizonyos százalékában történő 
definiálás helyett – a jövőben a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. 

A foglalkoztatási törvény rendelkezik arról, hogy a költségvetési törvényben kell a 
rehabilitációs hozzájárulás mértékét meghatározni. 

  63. §  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (13) bekezdésében 
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapját 
határozza meg. 

  64. §  

A paragrafus rendelkezik a különböző jogszabályokban meghatározott életjáradékok 
2011-es összegének meghatározásáról: részben a már korábban megállapított 
életjáradékok március 1-jétől történő emeléséről, részben pedig az ezt követően 
megállapításra kerülő életjáradékok az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés 
százalékos mértékében növelt összegű megállapításáról. 

  65. §  

(1) és (2) bekezdéshez: megállapításra kerül a Szoctv. szerinti gyógyszerkeret havi és 
éves összege. 



  66. §  

A rendelkezés a műsorterjesztési költségekhez igazodó, a médiatörvényben előírt 
támogatás folyósításának, valamint a támogatás alapján keletkező visszatérítési 
kötelezettség rendezésének szabályait rögzíti, valamint lehetővé teszi a Duna Televízió 
Zrt. által – a fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően – 2010-ben 
kifizetett, külföldi székhelyű társaság által végzett műsorterjesztéshez kapcsolódó áfa-
teher utólagos rendezését. 

  67. §  

A Paksi Atomerőműnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési 
kötelezettségét állapítja meg a törvényhely. 

  68. §  

A szaktörvények előírása szerint az éves költségvetési törvényben meghatározandó 
összegek mértéke. 

  69. §  

A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben a vállalkozások rendelkezésére álló 
központi költségvetési előirányzatok fejlesztési és folyó termelés finanszírozását 
szolgáló támogatásai az újonnan meghirdetésre kerülő támogatási jogcímek mellett 
fedezetet nyújtanak a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére is. 

  70. §  

A Javaslat - összhangban a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. 
évi XX. törvény 5. § (3) bekezdés d) pontjával - meghatározza az MFB Zrt. által saját 
kockázatára nyújtott azon hitelek állományát, amelyhez a Kormány kamattámogatást 
biztosíthat. 

  71. §  

A törvény szerint az üzemben tartási díj havi 1100 forint. A Kormány a fizetési 
kötelezettséget valamennyi kötelezettől átvállalja. Az átvállalási szabályok 2010. évi 
módosításával összefüggésben a módosítást megelőző fizetési kötelezettségek 
kezeléséhez a § iránymutatást ad az adóhatóság részére. 

E törvényi § jelöli ki továbbá a közszolgálati műsorszolgáltatók és a nemzeti 
hírügynökség azon feladatait, melyeket a Közszolgálati Közalapítvány útján a 
költségvetésben meghatározott céltámogatás támogathat. 

  72. §  

A rendelkezés az Áht. felhatalmazása alapján rögzítendő értékhatárt tartalmazza. 

  73. §  

A rendelkezés az Áht. által a költségvetési törvény szabályozási körébe utalt 
versenytárgyalási kötelezettség értékhatárát és a kisösszegű követelés értékhatárát 
határozza meg. 

  74. §  

A rendelkezés a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény értelmében a gyártási 
költségvetési értékhatárokat az éves költségvetési törvény állapítja meg. 



  75. §  

A rendelkezés a 2011. évre vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat állapítja meg. 

  76. §  

Az MNV Zrt. a Magyar Állam nevében 2008-ban tulajdonosi kölcsönt nyújtott 
Budavári Nonprofit Kft. (Várgondnokság Nonprofit Kft. jogelődje) részére. A 
tulajdonosi kölcsön folyósításának célja: a Kormány 2142/2007. (VII.27.) határozatával 
támogatott „Budavári Palota kulturális-turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt 
megvalósítása érdekében a támogatási szerződés megkötéséhez elengedhetetlen, a 
támogatott tevékenység végzéséhez az összes engedély megszerzéséhez szükséges 
előkészítési költségek átmeneti finanszírozása. A Kormány 2009. márciusában a 
„Budavári Palota kulturális-turisztikai fejlesztése” c. kiemelt projekt akciótervi 
nevesítésének visszavonásáról döntött, így a tulajdonosi kölcsön felhasznált részét 
(216 160 eFt), valamint a futamidő alatt felmerült kamatokat a társaság nem tudja 
teljesíteni.  

  77. §  

A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank felé a korábbi alaptőke hozzájárulások 
meghatározott hányadát nemzeti valutában lehetett befizetni. Magyarország élt ezzel a 
lehetőséggel. 1989 óta a nemzeti valutában befizetett hányadra vonatkozó 
árfolyamváltozást figyelembe véve a Világbank minden pénzügyi évének lezárása után 
közli, hogy a nemzeti valutában befizetett rész után mennyivel változott az egyenleg. 
Amennyiben az egyenleg megnő, azt fizetési ígérvény kibocsátásával egyenlíthető ki. A 
2010. június 30-val zárult pénzügyi évben az egyenleg 2 158 188 976,58 Ft.  

Az EBRD Kormányzótanácsa 2010 májusában az alaptőke 50%-os emeléséről döntött 
a 2010. évi 126. és 128. számú kormányzótanácsi határozataiban. Ez a tagországokra 
nézve nem jár tényleges befizetési kötelezettséggel. Az emelés 10 %-át kitevő ún. 
befizetett tőke (paid in capital) a Bank tartalékaiból kerül jóváírásra a tagországok 
részére, a fennmaradó 90 % ún. lehívható tőkeként (callable capital) feltételes állami 
kötelezettségvállalást jelent. Magyarország – az EBRD-ben való 0,79 %-os 
részesedésnek megfelelően – 79 110 000 euró összegű tőkejegyzéssel vesz részt a 
tőkeemelésben: a befizetett tőke 7 980 000 euróval növekszik és a fennmaradó 
71 130 000 euró összeg feltételes állami kötelezettségvállalást jelent. A Magyar 
Köztársaság részvétele az EBRD tőkeemelésében az Országgyűlés általi elfogadással 
válik hatályossá. 

  78. §  

Az MNV Zrt. a Magyar Állam nevében 2008-ban tulajdonosi kölcsönt nyújtott 
Budavári Nonprofit Kft. (Várgondnokság Nonprofit Kft. jogelődje) részére. A 
tulajdonosi kölcsön folyósításának célja: a Kormány 2142/2007. (VII.27.) határozatával 
támogatott „Budavári Palota kulturális-turisztikai fejlesztése” elnevezésű projekt 
megvalósítása érdekében a támogatási szerződés megkötéséhez elengedhetetlen, a 
támogatott tevékenység végzéséhez az összes engedély megszerzéséhez szükséges 
előkészítési költségek átmeneti finanszírozása. A Kormány 2009 márciusában a 
„Budavári Palota kulturális-turisztikai fejlesztése” c. kiemelt projekt akciótervi 
nevesítésének visszavonásáról döntött, így a tulajdonosi kölcsön felhasznált részét 
(216 160 eFt), valamint a futamidő alatt felmerült kamatokat a társaság nem tudja 



teljesíteni. A Várgondnokság Nonprofit Kft. sem rövid, sem hosszú távon nem 
rendelkezik olyan bevételekkel, melyből a kölcsön visszafizetését rendezni tudja. 

Kilencedik Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

  79. §  

Hatályba léptető rendelkezés. 

  80. §  

Hatályon kívül helyezés és dereguláció. 

  81. §  

Felhatalmazó rendelkezések. 


