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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló T/6573 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 28 . §-át törölni javaslom :

»128. § Az Áht. VII. fejezete (87–100. §-a) helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„VII. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA

A költségvetési szervek működésének, gazdálkodásának követelményei és forrása i

87 . (1) A költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés, vagy költségvetés i
keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltétele k
érvényesítésével működik és gazdálkodik.

(2) A költségvetési szervnek m űködése és gazdálkodása során meg kell felelnie az
alábbi követelményeknek is :

a) az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás (vagy ráfordítás) az adot t
piaci és jogszabályi körülmények között elérhető legkisebb legyen, a jogszabályba n
meghatározott, illetve általánosan elvárható minőség mellett (gazdaságosság) ;

b) a nyújtott szolgáltatások és előállított termékek, valamint az ellátott feladat
más eredménye értékének (vagy az azokból származó bevételnek) és a felhasznál t
erőforrásokhoz kapcsolódó kiadásnak (vagy ráfordításnak) a különbsége az adott piac i
és jogszabályi körülmények között elérhet ő legnagyobb legyen (hatékonyság) ;

c) a kitűzött célok – az elfogadott módosításokat, változó körülményeke t
figyelembe véve – megvalósuljanak, a tevékenység tervezett és tényleges hatása között i
különbség a lehet ő legkisebb mértékű legyen vagy a tényleges hatás legyen kedvezőbb a
tervezettnél (eredményesség) .

(3) A költségvetési szerv m űködésének és fejlesztésének forrása



a) a támogatás, amely – a b) pontba tartozó eset kivételével – a központi
költségvetésből, a társadalombiztosítási költségvetési szervek részére a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi
társulás, a helyi kisebbségi, az országos kisebbségi önkormányzat költségvetéséb ől ,

b) a támogatásértékű bevétel, amely az elkülönített állami pénzalapból, az a)
pontba nem tartozó esetben helyi önkormányzattól (többcélú kistérségi társulástól) ,
vagy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, valamint a társadalombiztosítás i
költségvetési szervek részére a központi költségvetésb ől, az európai uniós támogatással
megvalósuló programok végrehajtására nyitott lebonyolítási vagy célelszámolás i
számlán lévő pénzeszközből, a fejezeti kezelésű elő irányzat bevételeként elszámolhat ó
összegbő l, helyi önkormányzati költségvetési szerv részére központi költségvetési fejeze t
elő irányzatából ,

c) a közszolgáltatási és vállalkozási bevétel, amely a költségvetési szerv alap- ,
kiegészítő és kisegítő közszolgáltató tevékenysége, valamint vállalkozási tevékenység e
során az a), b) és d) pontban meg nem jelölt jogcímen keletkező működési és
felhalmozási célú bevételből ,

d) a közhatalmi bevétel, amely az igazgatási szolgáltatási díjnak, a felügyelet i
díjnak, a pénzbüntetésnek, a pénzmellékbüntetésnek, továbbá a bírságbevételnek a
fizetési kötelezettséget el ő író jogszabályban meghatározott mértékébő l,

e) az átvett pénzeszköz, amely a c)–d) pontba nem tartozó jogcímen
államháztartáson kívülr ől ,

j. az átvett maradvány, amely központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésű
előirányzat, valamint az államháztartás nem központi költségvetési alrendszere
maradványából,

g) pénzügyi műveletekbő l
származik, továbbá a (4) bekezdésben megjelölt források.

(4) A költségvetési szerv előző évi (évekbeli) gazdálkodásából származó forrása :
a) a pénzmaradvány,
b) az elő irányzat-maradvány ,
c) a vállalkozási tevékenység maradványa (eredménye) ,
d) a külön törvény alapján képzett tartalék .
(5) A (3) bekezdés e) pontja szerinti átvett pénzeszközök azok az összegek,

amelyek ellenében az átadó államháztartáson kívüli szervezet, személy az ellátand ó
feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból létrejött eredmén y
hasznosítási jogát nem köti ki, a költségvetési szervet számlaadási kötelezettség külö n
jogszabály alapján nem terheli .

(6) A költségvetési szervet a kedvezményezettnek történ ő továbbításra átvett
(lebonyolítási célú) pénzeszközök nem illetik meg.

A költségvetési szervek vezetése

88. § (1) A költségvetési szerv vezet ője felelős
a) az alapító okiratban elő írt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, vag y

költségvetési keretben (az azok részét képező megvalósítási tervben,
teljesítménytervben), valamint feladatellátási megállapodásban foglaltaknak, illetve a z
irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételekne k
megfelelő ellátásáért ,

b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a
hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért ,

c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért,



d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában
lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű
gyakorlásáért,

e) az államháztartási bels ő kontrollrendszer megszervezéséért és hatékon y
működtetéséért, tovább á

f) a szerv besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamato s
nyomonkövetési (monitoring) rendszer m űködtetéséért, a tervezési, a beszámolási ,
valamint a közérdekű , és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli
rendért.

(2) Amennyiben a költségvetési szerv a tevékenységét, feladatait
jogszabálysértően, illetve nem az alapító okiratban, megvalósítási tervben,
teljesítménytervben, feladatellátási megállapodásban foglaltaknak megfelel ően, vagy
nem az irányító szerv által adott utasítás szerint látja el, akkor az irányító szerv kötele s
megtenni a költségvetési szerv vezetőjével szemben a külön törvényben foglaltak szerinti
intézkedéseket .

(3) Természetes személy – helyettesítés kivételével – egyidejűleg csak egy
költségvetési szerv vezetője lehet, illetve egy költségvetési szervnél lehet a 89 . §-ban
foglaltak szerinti vezető i jogokkal felruházott személy (vezet ő testületi tag) .

(4) A költségvetési szerv vezetőjének – az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséhe z
– külön jogszabályban (ennek hiányában az irányító szerv által) meghatározott – a
költségvetési szerv alaptevékenységének, besorolásának, a felhasznált pénzügyi forrás é s
vagyon mértékének megfelelő – felsőfokú végzettséggel, vezetési-szervezési, pénzügyi-
gazdasági végzettséggel vagy képesítéssel, továbbá szakmai vagy vezet ő i gyakorlatta l
kell rendelkeznie.

(5) A költségvetési szerv vezetőjének kiválasztása előtt (pályáztatáskor) kell
meghatározni a költségvetési szerv m űködésével és gazdálkodásával kapcsolato s
végzettségi (képesítési) követelményeket, valamint a vezető i
teljesítménykövetelményeket .

(6) Ha törvény eltér ően nem rendelkezik, az irányító szerv a költségvetési szer v
vezetőjének jutalmazásáról, illetve premizálásáról az éves – a 100/A . §-ban foglaltakkal
összefüggően történő – értékeléskor rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti felelősségi
körébe tartozó kötelezettségek teljesítését ő l függően.

89. § (1) Törvény közintézet vagy közintézetek meghatározott körének vezetését
több természetes személy között megoszthatja, egyidejűleg meghatározva a szakmai, a
vezetési-szervezési, a pénzügyi-gazdasági feladatok és felel ősség, valamint a munkáltató i
jogok megosztását, szükség szerint együttdöntési kötelezettséget előírva. A vezetés
megosztásának részletes rendjér ő l a törvényben, és ennek alapján a költségvetési szer v
szervezeti és működési szabályzatában kell rendelkezni .

(2) Törvény közintézet vagy közintézetek meghatározott körének vezetését töb b
természetes személyből álló testületre (a továbbiakban: vezető testület) ruházhatja.
Vállalkozó közintézet esetében vezető testület létrehozása kötelező .

(3) A (2) bekezdés szerinti törvényben, illetve a felhatalmazása alapján kiadot t
rendeletben kell rendelkezni a vezet ő testület működésének részletes szabályairól . A
vezető testület tagjai megválasztásának, kinevezésének, vagy megbízásának, a vezető
testületi tagság megszűnésének, a tagok kizárásának, illetve összeférhetetlenségéne k
eseteit, szabályait, valamint az esetleges vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre ,
továbbá a tagok felelősségére vonatkozó szabályokat törvényben kell meghatározni .

(4) A (2) bekezdésben foglaltak szerinti esetben a vezet ő testületi tagok
költségvetési szervvel szembeni kártérítési felelőssége a Polgári Törvénykönyvr ő l szóló



1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) közös károkozásra vonatkozó szabályai
szerint egyetemleges. Ha a kárt a vezető testület határozata okozta, mentesül a felel ősség
alól az a személy, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott .

(5) A vezetői jogokkal az (1)–(4) bekezdés szerint felruházott természetes
személyek jogai és kötelezettségei tekintetében – az e §-ban foglalt eltérésekkel – a 88 . §-
ban foglaltak megfelelően alkalmazandók.

(6) Törvény közintézet központi költségvetési szerv esetén el ő írhatja felügyelő
testület létrehozatalát, illetve pénzügyi megbízott megbízását (a továbbiakban együtt :
felügyelő testület) a következ ő feladatok ellátására: a pénzügyi forrás és a vagyon
hatékony és felelős felhasználásának, az irányító szerv ellen őrzési jogai gyakorlásának
elősegítése, gazdasági stratégiai döntések előkészítése és végrehajtásuk értékelésébe n
való részvétel, teljesítményértékelés elvégzése, döntések előkészítésében konzultatív ,
javaslattev ő , illetve a szerv vezet őjével (vezetőivel) való egyetértési jogok érvényesítése .
Ha a (2) bekezdés szerinti költségvetési szervnél a döntéseket illet ően egyetértési joggal
rendelkező felügyelő testület működik, akkor a felügyelő testületre kiterjed ően
érvényesek a (4) bekezdésben foglalt felel ősségi szabályok.

(7) A felügyelő testület tagja e min őségében nem utasítható, személyesen köteles
eljárni, képviseletnek e tevékenységben nincs helye . A felügyelő testület tagja vagy
annak közeli hozzátartozója a költségvetési szervvel nem állhat munkavégzésre irányul ó
jogviszonyban. A felügyelő testület feladatait, jogait és kötelezettségeit, a tagság
létrejöttének és megszűnésének, a tagok kizárásának, illetve összeférhetetlenségéne k
eseteit, szabályait, valamint az esetleges vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre ,
továbbá a tagok felelősségére vonatkozó szabályokat a felügyel ő testület létrehozásá t
előíró törvényben kell meghatározni. A felügyelő testület működésének részletes
szabályairól a felügyel ő testület létrehozását elő író törvényben, illetve a felhatalmazása
alapján kiadott rendeletben kell rendelkezni .

A költségvetési szervek éves költségvetése és annak felhasználása

90. § (1) Az önállóan m űködő és gazdálkodó költségvetési szerv az irányító
szervvel előzetesen egyeztetett éves költségvetést készít . E feladat magában foglalja azo n
önállóan működő költségvetési szerv költségvetési kiadási keretének, létszámkereténe k
és egyes bevételeinek (a továbbiakban együtt : költségvetési keret) tervezését, amelyre a z
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet az irányító szerv kijelölte .

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetés e
tartalmazza :

a) a pénzügyi-költségvetési feltételeket (a feladatellátáshoz szükséges valamenny i
– szakmai, fenntartási, felhalmozási célú – jogcímen a kiemelt előirányzatokat) ,

b) a személyi és tárgyi feltételek meghatározását ,
c) az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemző it,
d) a megvalósítási tervet, illetve a teljesítménytervet,
e) az irányító szerv által hozzá sorolt önállóan működő költségvetési szerv

költségvetési keretét.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetési kerete a szakma i

feladatellátással kapcsolatos pénzügyi-költségvetési feltételeket (kiemelt
előirányzatonként csoportosított jogcímek szerint), valamint a (2) bekezdés b)–d)
pontjában foglaltakat tartalmazza.

(4) A megvalósítási terv a költségvetési szerv közfeladat-ellátása el őfeltételeinek,
valamint a szakmai megvalósítás folyamatának a leírását tartalmazza . Előfeltételnek



tekintendők különösen: a szakmai, a bérpolitikai, a költségvetési, valamint a
finanszírozási jogszabályok, elő írások, normák.

(5) A teljesítményterv az irányító szerv döntése vagy a 100/H . § (2) bekezdésében
foglaltak alapján készítendő , a költségvetési szerv számára meghatározott mérhet ő és
számszerűsített éves követelményeket, illetve közfeladat-ellátási teljesítmény t
(eredményt) tartalmazó terv. A teljesítménytervnek a szerv tevékenységeire
vonatkozóan – az irányító szerv döntése szerint – az alkalmazott finanszírozási módon ,
önköltségszámításon, illetve a legjobb gyakorlaton alapuló értékelésen kell alapulnia .

(6) A költségvetési szerv az éves költségvetésének tervezetét – beleértve a z
önállóan működő költségvetési szerv költségvetési keretét is – az el őzetes költségvetés i
keretszámokhoz és a (4) bekezdés szerinti el őfeltételekhez igazodóan, számításokkal
megalapozva készíti el, érvényesítve a gazdaságossági, hatékonysági, eredményesség i
követelményeket.

(7) A költségvetési szerv alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni .

(8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését ,
valamint az önállóan működő költségvetési szerv költségvetési keretét törvény eltér ő
rendelkezése hiányában az irányító szerv hagyja jóvá, figyelemmel a 69 . § (1)
bekezdésében, a 91 . §-ban, valamint a 100/H. § (2) bekezdésében foglaltakra .

91 . § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások el őirányzatán belül kötele s
megtervezni

a) a foglalkoztatottak, a választott tisztségvisel ők törvényen alapuló rendszeres é s
nem rendszeres juttatásait, valamint a helyi önkormányzati képvisel ő-testület i
bizottságok nem képviselő tagjainak nyújtott rendszeres és nem rendszeres juttatásokat ,

b) a teljesítményösztönzésre szolgáló kereteket, valamint a kereset-kiegészítése k
fedezetét e törvényben, illetve külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén é s
mértékben, tovább á

c) a feladatellátással összefüggő egyéb juttatásokat.
(2) A központi közhatalmi költségvetési szervek – a Magyar Honvédség szerve i

kivételével – és a közfeladataik ellátását segítő (így különösen: üzemeltetési, támogatá s
lebonyolítási feladatokat ellátó) központi közszolgáltató költségvetési szervek létszám -
előirányzatát (létszámkeretét) – éves költségvetésük jóváhagyását megel őzően – a
Kormány, a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó
költségvetési szervek létszám-előirányzatait (létszámkeretét) pedig az irányító szer v
állapítja meg. A helyi önkormányzati közhatalmi költségvetési szerv létszám -
előirányzatát (létszámkeretét) az irányító szerv – a költségvetésr ő l szóló rendeletben –
állapítja meg .

(3) A közszolgáltató költségvetési szerv létszám-el ő irányzatát (létszámkeretét) – a
(2) bekezdésben foglalt kivétellel – az irányító szerv állapítja meg, figyelemmel a 100/H .
§-ban foglaltakra.

92. § (1) A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzet t
tevékenységének bevételei törvény eltérő rendelkezése hiányában a szerv működésének
és fejlesztésének forrását képezik.

(2) A közszolgáltatásokat igénybe vevők részére jogszabály, vagy jogszabályba n
foglaltak alapján – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a költségvetési szerv vagy
annak irányító szerve állapítja meg a szolgáltatások ellenértékét .

(3) A közüzem 87. § (3) bekezdésében foglalt forrásának fedeznie kell az által a
végzett tevékenységgel összefügg ő közvetlen és közvetett kiadásokat, valamint az
amortizációt is . Más költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő , vállalkozási tevékenysége 87 .
§ (3) bekezdésének c) és e) pontja szerinti bevételének fedeznie kell legalább az adott



tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, valamint az ahho z
hozzárendelhető közvetett kiadásokat, továbbá kisegítő és vállalkozási tevékenysé g
esetén az amortizációt is .

(4) Központi közhatalmi költségvetési szervek kiegészít ő és kisegítő tevékenysége
ellenértékének jogcímét, mértékét vagy mértéke megállapításának módját, valamint a z
ebből származó bevételek felhasználását törvény, kormányrendelet, vagy az irányító
szerv – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott – rendelete
(jogalkotási jog hiányában nyilvános szabályzata) állapítja meg .

93. § (1) A költségvetési szerv a tárgyévben a következ ő év(ek) előirányzata
terhére törvényben – a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alat t
működő költségvetési szerv (a továbbiakban : a Kormány irányítása alá tartozó
költségvetési szerv) esetén továbbá kormányrendeletben foglaltak szerint vállalha t
kötelezettséget .

(2) A költségvetési szerv a nem naptári évhez igazodó, legfeljebb egy éve s
időtartamú, rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladata ellátására tárgyévben, a
következő évi költségvetése terhére, Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szer v
esetén a középtávú költségvetési keretszámokon belül – kormányrendeletbe n
meghatározott esetben az irányító szerv előzetes engedélyével – kötelezettséget vállalhat.

(3) Központi költségvetési szerv többéves kötelezettséget kormányrendeletbe n
meghatározott körben és értékhatár felett az irányító szerv – Kormány irányítása al á
tartozó költségvetési szerv esetén az államháztartásért felel ős miniszter – előzetes
engedélyével vállalhat, ha törvény eltérően nem rendelkezik. Ilyen kötelezettségvállalá s
esetén a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a kötelezettségvállalás fedezeté t
előirányozni az éves költségvetésekben .

(4) Köztestületi, helyi, helyi kisebbségi, és országos kisebbségi önkormányzat i
költségvetési szerv kötelezettségvállalása tekintetében a (3) bekezdésben foglal t
engedélyezést az irányító szerv gyakorolja.

(5) A kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan olyan, legalább kiemel t
előirányzatonként részletezett analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyb ő l
megállapítható az egyes évek el őirányzatait terhelő fizetési kötelezettség.

94. § (1) Feladatellátási megállapodást köteles kötni
a) a központi költségvetési szerv az év közben elvégzend ő és a költségvetésébe n

előre nem tervezett közszolgáltatás ellátására az irányító szervvel, illetve más
államháztartáson belüli szervezettel ,

b) a vállalkozó közintézet és a közüzem valamennyi közszolgáltatás ellátására a
közszolgáltatás-ellátást finanszírozó szervvel, a 100/H . § (3) bekezdésében foglaltakr a
figyelemmel.

(2) A feladatellátási megállapodás a 100/B . §-ban foglaltak szerinti
kötelezettségvállalásnak min ősül.

(3) A feladatellátási megállapodásnak tartalmaznia kell legalább :
a) a felek megnevezését,
b) az ellátandó feladat (közszolgáltatás) pontos megjelölését,
c) a megállapodás, illetve a közszolgáltatás időtartamát, valamint a

közszolgáltatás kezdő napját,
d) a közszolgáltatás ellátási helyét és ellátási területét ,
e) a közszolgáltatási feladatok ellátásáért járó összeg finanszírozásának vagy a z

előirányzat átadásának a módját, forrását, mértékét és ütemezését, kiszámításának ,
felülvizsgálatának és teljesítésének szabályait – figyelemmel a 99 . § (3) bekezdésében
foglaltakra –, valamint az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket,



a közszolgáltatás tartalmi, mennyiségi és min őségi követelményeit, ideértve a
mérhető és számszerűsített éves követelményeket, illetve teljesítményt (eredményt) is ,

g) a költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott eszközök használatára,
karbantartására és visszaszolgáltatására vonatkozó szabályokat, átadásuk jogcímét ,

h) a közszolgáltatást végző személyekkel kapcsolatos követelményeket ,
i) a fejlesztési és karbantartási kötelezettség esetén az annak rendjére vonatkozó

szabályokat ,
j) a feladatellátó költségvetési szervnek biztosított kizárólagos vagy speciáli s

jogokat,
k) ha a költségvetési szerv jogosult vagy köteles a megállapodás teljesítéséhez má s

személy közreműködését igénybe venni, ennek tényét,
1) a megállapodásban foglaltak teljesülésének értékelésére és ellen őrzésére

vonatkozó rendelkezéseket ,
m) a megállapodás megsértésének, illetve nem teljesítésének vagy részlege s

teljesítésének következményeit .
95. § (1) A költségvetési szerv költségvetése, költségvetési keretei (a továbbiakban

együtt: elő irányzatai), valamint többletbevételei felhasználásáról önállóan dönt .
(2) A költségvetési szerv a személyi juttatások el ő irányzatán belül – a 91 . §-ban és

a 100/G–100/H. §-ban foglaltakra figyelemmel – az álláshelyek végleges törlése vag y
növelése nélkül önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak létszámát, összetételét,
munkaidő alapját . E döntés nem járhat többlettámogatási igénnyel .

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó
megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve el ő irányzat-maradván y
jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti
elő irányzatának megállapításakor számításba vett létszám-el ő irányzat vagy a munkaidő
alap év közbeni csökkentéséb ől származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül
illetményemelésre is felhasználható .

(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók abban az esetben, h a
feladatelmaradás történt, továbbá, ha a feladat ellátására más szervezeti formában
kerül sor .

96. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az irányító szerv az irányítása al á
tartozó, eredeti támogatási elő irányzattal nem rendelkező költségvetési szerv részére –
az általa ellátandó közfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül – befizetés i
kötelezettséget írhat elő, mely összeg a fejezetnél, a helyi önkormányzatnál, a többcél ú
kistérségi társulásnál év közben jelentkez ő szakmai többletfeladatok ellátásána k
fedezetére használható fel . Ha törvény eltérően nem rendelkezik, kormányhivatal
részére befizetési kötelezettséget a költségvetési törvény írhat el ő , amely kötelezettség
alapján befizetendő összeg nem haladhatja meg a kormányhivatal bevételeinek 30%-át .

(2) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységéből származó –
kormányrendeletben foglaltak szerint megállapított – vállalkozási maradványának a
társasági adó általános mértékével megegyez ő %-át köteles a tárgyévi beszámolás sorá n
a központi költségvetésbe, illetve az önkormányzat költségvetésébe befizetni azzal, hog y
a vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására, fejlesztésére a tárgyévt ől
számított két éven belül felhasznált összegre vonatkozóan a költségvetési szerve t
befizetési kötelezettség nem terheli .

(3) A 100/I . § (3) bekezdése szerinti üzemgazdasági szemlélet ű beszámolásra is
kötelezett költségvetési szerv e beszámoló eredménykimutatásában szerepl ő adózás előtt i
eredményéből a társasági adó általános mértékével megegyez ő %-át köteles a tárgyévi
eredményelszámolás során a központi költségvetésbe, illetve az önkormányzat



költségvetésébe befizetni . A felhasználás és a befizetés alóli mentesülés tekintetében a (2 )
bekezdésben foglaltak az irányadók .

A költségvetési szervek előirányzatainak megváltoztatás a

97. § (1) A jóváhagyott elő irányzatok év közben – egyszeri vagy tartós jelleggel –
módosíthatók, illetve átcsoportosíthatók a Kormány rendeletében meghatározotta k
szerint, kivéve azon el ő irányzatokat, amelyek megváltoztatásának jogát az Országgy űlés
magának tartotta fenn .

(2) Az elő irányzat-módosítás a költségvetési szerv költségvetésének kiadási, illetv e
bevételi főösszegét és kiemelt előirányzatait is érintő előirányzat-növelés vagy -
csökkentés.

(3) Az előirányzat-átcsoportosítás a költségvetési szerv költségvetésének a kiadási
és bevételi főösszegét nem érint ő , egyidejű előirányzat-csökkentéssel és -növelésse l
járó, 98. § (1) bekezdése szerinti intézkedés .

98. § (1) A költségvetésben jóváhagyott összeghez képest, amennyiben nem a z
irányító szerv az engedélyező, az irányító szerv és – központi költségvetési szerv esetén –
a kincstár egyidejű tájékoztatása mellett átcsoportosítás t

a) a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök előirányzat-
csoportok között a Kormány irányítása alá tartozó közhatalmi költségvetési szerv
esetében kormányrendeletben meghatározott előirányzat hányad és összeg felett a
Kormány, ez alatt, illetve más közhatalmi költségvetési szerv esetén az irányító szerv
engedélyezhet, közszolgáltató költségvetési szerv esetében pedig a szerv vezetője saját
hatáskörben hajthat végre ;

b) a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök el ő irányzat-
csoportokon belül a kiemelt előirányzatok között valamennyi költségvetési szerv
esetében a szerv vezetője saját hatáskörben hajthat végre .

(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítás – a vállalkozó közintézet és a közüzem
kivételével – nem irányulhat

a) a személyi juttatások elő irányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szer v
azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozá s
miatt, vagy a (3) bekezdésben megjelölt dologi kiadások el őirányzata terhére, ha a
szellemi tevékenység ellátása a tervezett ől eltérően a továbbiakban a létszám-el őirányzat
keretein belüli foglalkoztatással történik ,

b) a felújítás előirányzatának csökkentésére, kivéve a felújítási feladat más
elő irányzat terhére történő megvalósításának esetét.

(3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredet i
előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg csak a személyi juttatások egyidej ű
átcsoportosításával növelhető. E tevékenységek körét, a kifizetések feltételei t
kormányrendeletben foglaltak szerint az irányító szerv határozza meg .

99. § (1) A költségvetési szerv a 87 . § (3) bekezdésének b), c), e) pontjába és (4)
bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevétel i
elő irányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefügg ő többletbevételét az irányító szerv
egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű , saját hatáskörű
egyidejű előirányzat-módosítás után, kormányrendeletben, illetve önkormányzat i
rendeletben (így különösen költségvetési rendeletben) szabályozott módon é s
feltételekkel használhatja fel .

(2) Ha törvény vagy – központi költségvetési szerv tekintetében –
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv 87. § (3) bekezdésének



d) pontja szerinti közhatalmi bevételei körében az irányító szerv – központ i
költségvetési szerv esetén az irányító szervnek az államháztartásért felel ős miniszterrel
egyetértésben kiadott rendelete (jogalkotási jog hiányában nyilvános szabályzata)
szerint – engedélyezheti a költségvetésben tervezettet meghaladó, a többletfeladatokkal
összefüggő, meghatározott jogcímű többletkiadásokra a (többlet)bevétel teljes vagy
részbeni felhasználását. E rendeletben (szabályzatban) kell rendelkezni arról, ha a
közhatalmi bevételek nem érik el a tervezettet.

(3) A költségvetési szerv személyi juttatások el őirányzata többletfeladattal
összefüggésben

a) az (1) bekezdés szerinti többletbevétel valamennyi közvetett és közvetlen
kiadása (beleértve a munkaadókat terhelő járulékokat) elszámolásával együtt sajá t
hatáskörben,

b) többlettámogatásból
növelhető , feladatellátási megállapodás esetén annak elő írásai érvényesítésével .

A költségvetési szervek maradványa és beszámolój a

100. § (1) A költségvetési szerv pénzmaradványát, illetve előirányzat-
maradványát az irányító szerv, a fejezet összesített előirányzat-maradványát az
államháztartásért felelős miniszter hagyja jóvá.

(2) A központi költségvetési szerv előirányzatai és a fej ezeti kezelés ű
előirányzatok maradvány-elszámolása során a normatív támogatások jogosultságo t
meghaladó többlete, az elmaradt feladatokhoz, támogatási célokhoz kapcsolód ó
előirányzatok – következő évre áthúzódó kötelezettséggel, illetve pályázati forráso k
megbízó felé való elszámolással nem terhelt, engedélyezési okirattal, illetve szerződéssel
le nem kötött és külön jogszabályban foglaltak szerint megállapított – maradványa a
központi költségvetést illeti. A kötelezettségvállalással nem terhelt egyéb – nem fejezeti
kezelésű előirányzatból származó – maradvány kormányrendeletben meghatározott
része a közhatalmi költségvetési szervet és a közintézményt, e maradvány egésze a
közintézetet, a vállalkozó közintézetet és a közüzemet illeti meg .

(3) A köztestületi, a helyi, a helyi kisebbségi, és az országos kisebbségi
önkormányzati költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni az irányítás a
alá tartozó költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve el ő irányzat-maradványának
elvonandó, illetve visszahagyandó összegérő l.

(4) A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó szerv
kivételével, a központi költségvetési szerv előirányzat-maradványának felülvizsgálat a
keretében, ha az évközi gazdasági folyamatok kedvez őtlen alakulása, illetve az el őző
években vállaltak alapján teljesítend ő fizetési kötelezettségek növekedése azt indokolja,

a) a Kormány jogosult az előző években keletkezett elő irányzat-maradványok
átcsoportosítására, illetve dönteni a maradványelszámolás évében még nem teljesült
kötelezettségvállalással terhelt maradványok elvonásáról vagy a felhasználás
engedélyezésér ő l, ide nem értve a vállalkozó közintézet maradványát ,

b) az államháztartásért felelős miniszter jogosult a (2) bekezdés szerinti befizetés i
kötelezettséggel nem terhelt maradványrész elvonására, ide nem értve a vállalkozó
közintézet maradványát .

(5) A költségvetési szerv a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat utá n
jóváhagyott előző évi pénzmaradványát, illetve elő irányzat-maradványát tárgyévben, a
maradvány teljes összegére vonatkozó intézményi hatáskör ű elő irányzat-módosítás után
használhatja fel, az előirányzat-maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a
maradvány jóváhagyásától függő utólagos irányító szervi korrekciós és ezzel összefügg ő



visszapótlási kötelezettség mellett pedig saját hatáskör ű elő irányzat-módosítással
teljesítheti az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefügg ő
kiadásait .

100/A. § (1) A költségvetési szervet a közfeladat ellátásáról (tevékenységér ő l) és
költségvetése, illetve költségvetési kerete végrehajtásáról, a részére meghatározot t
teljesítménykövetelmények, illetve az általa kötött feladatellátási megállapodás
teljesítéséről kormányrendeletben foglaltak szerinti beszámolási kötelezettség terheli . A
beszámoló tartalmáért, megfelelőségéért a szerv vezetője felelős .

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv beszámolój a
elkülönítve magában foglalja a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szerv
beszámolóját is .

(3) A költségvetési szerv beszámolóját az irányító szerv felülvizsgálja és értékeli a
Kormány rendeletében meghatározott szempontok és eljárásrend szerint .

A költségvetési szervek előirányzatai felhasználásáról való rendelkezés

100/B. § (1) A költségvetési szerv feladatainak ellátását (végrehajtását) szolgáló, a
kiadási előirányzatokat terhelő fizetési vagy más teljesítési kötelezettség vállalása ( a
továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy ilyen követelés (bevételi el ő irányzat teljesítés e
érdekében történ ő) elő írása – törvényben meghatározott kivétellel – a költségvetési szer v
vezetőjének vagy az általa írásban megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A
kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia, és azt – a
Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén – kormányrendeletbe n
foglaltak szerint be kell jelenteni a kincstárnak.

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a költségvetés i
szerv – ide nem értve a 66 . § szerinti költségvetési szervet – tárgyévi kiadási előirányzata
terhére – a bevételi előirányzatok teljesítését feltételezve – akkor vállalhat ó
kötelezettség, ha a szakmai, műszaki, pénzügyi teljesítés legkésőbb a tárgyévet követő
évben június 30-áig megtörténik. A bevételi előirányzatok nem teljesülése esetén a
kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni, és meg kell tenni a szüksége s
intézkedéseket.

(3) A kötelezettségvállalás a gazdasági vezet őnek vagy az általa kijelölt
személynek az ellenjegyzése után, és – kormányrendeletben meghatározott értékhatá r
felett – csak írásban történhet .

(4) A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott
költségvetés (költségvetési keret) fel nem használt és le nem kötött része biztosítja-e a
fedezetet.

(5) A költségvetési szerv – a vállalkozó közintézet kivételével – más költségvetés i
szerv, illetve jóhiszem ű harmadik személy irányában fennálló, lejárt, elismert, 60 napot
meghaladó ki nem elégített és nem behajtható tartozásaiért irányító szerve helytálln i
tartozik, kivéve azon kötelezettségvállalások alapján fennálló ilyen tartozásokat, melyek
pénzügyi fedezetét a Kormány vagy az államháztartásért felel ős miniszter a 100 . § (4)
bekezdésében foglaltak szerint elvonta, továbbá azon tartozásokat, amelyek a
költségvetési szerv kártérítési, megtérítési kötelezettsége alapján keletkeztek .
Amennyiben az adós központi költségvetési szerv irányító szerve bizonyíthatóan ne m
képes a teljesítésre, akkor az államháztartásért felel ős miniszter útján a Kormányná l
indítványozza a hitelező i igény kielégítését.

100/C. § Az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatait a z
irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja el azzal, hogy az önállóan m űködő



költségvetési szerv költségvetési keretei terhére kötelezettséget vállalhat és igazolj a
annak szakmai teljesítését .

100/D. § (1) A költségvetési szerv fizetési kötelezettségeinek a jogszabályban,
szerződésben (megállapodásban), joger ős bírósági, közigazgatási határozatba n
meghatározott id őpontig köteles eleget tenni.

(2) Ha a központi költségvetési szervnek, alapnak két egymást követő hónapban
lejárt, elismert, 30 napot meghaladó, de 60 napot el nem ér ő tartozásállománya áll fenn,
az irányító szerv köteles intézkedni a 60 napot meghaladó tartozásállomán y
keletkezésének megelőzésére. Ennek formájáról és módjáról saját hatáskörben dönt .

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti intézkedés ellenére, vagy egyébként a
központi költségvetési szerv, alap elismert, az esedékességet követ ő 60 napon túli
tartozásállománya eléri a Kormány rendeletében meghatározott mértéket, vagy — a
vállalkozó közintézet kivételével — a központi költségvetési szerv, alap forrásaina k
várható elmaradása előreláthatóan tartósan veszélyezteti közfeladatai ellátását vag y
jelentős mértékű tartozások felhalmozódásának veszélyével fenyeget, a z
államháztartásért felel ős miniszter — a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel —
kormányrendeletben meghatározott módon kincstári biztost jelöl ki .

(4) A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartoz ó
költségvetési szerv esetében a kincstári biztost a Kormány kezdeményezésére a z
Országgyű lés jelöli ki .

(5) A tartozásállomány vagy a kincstári biztos kijelölésekor indokként megjelöl t
helyzet fennállásáig az ellenjegyzés általános szabályain túlmen ően csak a kincstár i
biztos ellenjegyzésével együtt vállalható további kötelezettség, illetve teljesíthet ő
kifizetés . Ezen kívül a kincstári biztos egyéb javaslatokat tehet, és intézkedéseke t
kezdeményezhet.

(6) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismer t
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási el ő irányzatának 10%-át,
vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 na p
alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél — az egészségbiztosítás i
szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére ,
vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének el őzetes kikérésével —
az (5) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki . Az
önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésbe n
meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb id őtartam vagy lejárat esetén is
kötelezővé teheti.

(7) A kincstári és az önkormányzati biztosra vonatkozó részletes szabályokat és a
gazdálkodási önállóságában korlátozott költségvetési szerv működésének szabályait a
Kormány rendeletben határozza meg .

100/E. § (1) A költségvetési szervek — a 66. §-ban foglalt költségvetési szer v
kivételével —

a) pénzkölcsönt (hitelt) — kivéve a 18/B . § (1) bekezdésének d), x) és zs) pontja, a
100/I. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti megel ő legezési, likviditási hitelt (kölcsönt) ,
illetve a 100/J. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti fejlesztési hitelt — nem vehetnek fel ,

b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) értékpapírt — kivéve a külön törvény szerint vagyonkezelésébe kerül ő

gazdasági társasági részesedést megtestesítő értékpapírt, valamint a 100/I. § (1)
bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján vásárolt értékpapírt — nem vásárolhatnak,

d) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el ,
e) kötvényt nem bocsáthatnak ki,



f) pénzügyi lízing vagy faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglal ó
szerződést nem köthetnek.

(2) A többcélú kistérségi társulás és – a helyi önkormányzatok társulásairól é s
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény alapján létrejött – jogi
személyiséggel rendelkez ő társulás az adott közfeladat ellátásában érintet t
önkormányzatok kezességvállalása mellett vehet fel hitelt, illetve bocsáthat ki kötvényt .

(3) A 66. §-ban foglalt költségvetési szerv az (1) bekezdésben meghatározot t
jogokat csak a helyi önkormányzat képvisel ő-testülete által meghatározott kerete k
között gyakorolhatja.

100/F. § (1) Központi költségvetési szerv társadalmi szervezetet, országos sportág i
szakszövetséget, köztestületet (a továbbiakban együtt : társadalmi szervezet) nem hozhat
létre, és ahhoz nem csatlakozhat. A 66. §-ban foglalt közhatalmi költségvetési szerv é s
nem központi közszolgáltató költségvetési szerv az irányító szerv el őzetes engedélyével
hozhat létre társadalmi szervezetet, illetve csatlakozhat társadalmi szervezethez . Az
engedély megszerzéséhez be kell mutatni, hogy a társadalmi szervezet létrehozásáho z
vagy az ahhoz való csatlakozáshoz milyen források állnak rendelkezésre .

(2) A Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Kormány előzetes
jóváhagyásával, más költségvetési szerv az irányító szerv el őzetes engedélyével, eseti
jelleggel az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárig és kizárólag
közhasznú vagy kiemelked ően közhasznú társadalmi szervezetet támogathat . A
jóváhagyás (engedély) megszerzéséhez be kell mutatni, hogy a társadalmi szerveze t
támogatásához milyen források állnak rendelkezésre .

(3) Költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, de – ha az általa ellátandó
közfeladataival összhangban áll – kizárólag közhasznú vagy kiemelked ően közhaszn ú
alapítványt, közalapítványt az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatári g
támogathat, az általa ellátott feladattal összefügg ő kifizetésre történő
kötelezettségvállalás formájában, vagy kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elér t
bevételének – a kiadások megtérítése mellett történ ő – átengedésével.

(4) A (2)–(3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a központi költségvetésbe n
jóváhagyott fejezeti kezelés ű előirányzatból, valamint elkülönített állami pénzalapból
államháztartáson kívüli szervezetek részér e

a) címzetten külön-külön megtervezett ,
b) egy jogcímen (együtt) lév ő és jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint

vagy pályázat útján odaítélt, vag y
c) a költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő

támogatásokra .
(5) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a központi költségvetés i

szerv előirányzatából a szerv által foglalkoztatottak szakmai, munkavállalói
érdekképviseleti szervezetének, valamint oktatási, kulturális, szociális és sportcél ú
tevékenységet végző vagy segítő szervezetének juttatott támogatásokra .

(6) A központi költségvetési szerv által, illetve a (4) bekezdésben foglaltak szerin t
adott támogatásokat a Kormány által kijelölt szerv tartja nyilván . A nyilvántartásból a
támogatott szervezetenként megállapíthatónak kell lennie a támogatás mértékének ,
forrásának, jogcímének .

A közhatalmi költségvetési szervek gazdálkodásának különös szabálya i

100/G. § (1) A közhatalmi költségvetési szerv
a) alaptevékenysége ellátásának pénzügyi keretét a 87. § (3) bekezdésében

foglaltak szerinti forrásai összegéhez igazodó – a közhatalmi bevételek tekintetében a



fizetési kötelezettséget el ő író jogszabályban foglaltaknak megfelelően számított – kiadás i
elő irányzata határozza meg;

b) engedélyezett, túl nem léphető és saját hatáskörben nem módosítható létszám -
elő irányzattal (létszámkerettel) rendelkezik ;

c) támogatási elő irányzatai tekintetében – a teljesítésarányosan finanszírozand ó
felhalmozási elő irányzatok kivételével – időarányos finanszírozásban részesül .

(2) Közhatalmi költségvetési szervnél – a Kormány vagy miniszter irányítás a
vagy felügyelete alá nem tartozó közhatalmi költségvetési szerv kivételével – a személy i
juttatásokon belül (ide nem értve a közhatalmi költségvetési szerv költségvetésében
szereplő közszolgáltató költségvetési szervek el őirányzatait) az eredeti jóváhagyot t
rendszeres személyi juttatások elő irányzatára vetítve

a) jutalmazási előirányzatot kell tervezni, melynek mértékét a Kormány
rendeletben határozza meg,

b) a munkáltató által meghatározott feladatok – ide nem értve a helyettesítést –
díjazására céljuttatás tervezhető , mely nem haladhatja meg a kormányrendeletben
meghatározott mértéket .

(3) A jutalmazási előirányzaton felül központi közhatalmi költségvetési szervné l
külön törvényben foglaltak alapján, illetve helyi önkormányzati közhatalmi
költségvetési szerv részére a helyi önkormányzat képvisel ő-testülete engedélyével i s
történhet jutalmazási célú kifizetés .

(4) Közhatalmi költségvetési szerv vállalkozási, kiegészít ő, illetve kisegítő
tevékenység végzésére csak kivételesen jogosult, központi közhatalmi költségvetési szerv
törvény vagy kormányrendelet, helyi önkormányzati közhatalmi költségvetési szer v
pedig helyi önkormányzati rendelet vagy a képvisel ő-testület határozata alapján, a
100/H. § (7) bekezdésében foglaltak szerint .

(5) Az irányító szerv – a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv
esetén az államháztartásért felel ős miniszterrel egyetértésben – engedélyezheti a
közintézmény gazdálkodására és vezetésére vonatkozó szabályok alkalmazását azo n
közhatalmi költségvetési szerv számára, amelynek m űködése pénzügyi keretében a
közszolgáltatási és vállalkozási bevétel legalább három éven át 50%-ot meghalad ó
arányú, és a foglalkoztatottak többsége közszolgáltatást végez és nem közszolgálat i
jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonyban áll a szervvel .

(6) Az (5) bekezdésben foglalt eseten kívül az irányító szerv akkor i s
engedélyezheti a közintézmény gazdálkodására és vezetésére vonatkozó szabályo k
alkalmazását, amennyiben a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szól ó
2008. évi . . . törvény 17. §-ában foglaltak szerint közszolgáltatás végzésére is feljogosított ,
a 66. §-ban említett költségvetési szervnél a foglalkoztatottak többsége közszolgáltatás t
végez és nem közszolgálati jogviszonyban vagy szolgálati jogviszonyban áll a szervvel .

(7) A közintézmény gazdálkodására és vezetésére vonatkozó szabályok (5)–(6 )
bekezdés szerinti alkalmazásának tényét a közhatalmi költségvetési szerv alapít ó
okiratának tartalmaznia kell .

A közszolgáltató költségvetési szervek gazdálkodásának különös szabálya i

100/H. § (1) A közszolgáltató költségvetési szerv
a) működésének pénzügyi kereteként a 87. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti

forrásaival azonos kiadási elő irányzata szolgál ;
b) saját hatáskörben módosítható létszám-el őirányzattal (létszámkerettel)

rendelkezik, a Magyar Honvédség szervei kivételével .



(2) A közintézetnek, a vállalkozó közintézetnek és a közüzemnek —
kormányrendeletben foglaltak szerint, a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel —
megvalósítási tervet és teljesítménytervet is kötelez ő készítenie azzal, hogy a
megvalósítási tervet az irányító szerv nem hagyja jóvá .

(3) Amennyiben az irányító szerv eltér a közszolgáltatás-ellátást finanszíroz ó
szervtől, a vállalkozó közintézet, a közüzem az utóbbi szervvel feladatellátási
(finanszírozási) megállapodást köteles kötni. Ha kizárólag feladatellátási (finanszírozási )
megállapodás alapján jut forráshoz a vállalkozó közintézet vagy a közüzem, abban az
esetben nem kell teljesítménytervet készíteni .

(4) Közintézmény esetében a megállapított létszám-előirányzat (létszámkeret)
nem léphető túl.

(5) A közintézménynél és a közintézetnél jutalmazásra az eredeti rendszere s
személyi juttatások előirányzatának kormányrendeletben, illetve önkormányzat i
rendeletben (így különösen költségvetési rendeletben) meghatározott hányada
használható fel, melynek fedezetére kormányrendeletben meghatározott mérték ű —
közintézménynél költségvetési támogatásból is — megtervezett el őirányzat, valamint a
személyi juttatások évközi megtakarítása és a tervezettet meghaladó (többlet)bevételne k
a jutalmazásra fordítható része szolgálhat .

(6) A közintézet és a közüzem személyi ösztönzésre eredményéb ől, illetve
eredménytartalékából az irányító szerv által meghatározott, a vállalkozó közintéze t
pedig az általa megállapított mértéket fordíthat.

(7) A közszolgáltató költségvetési szerv jogosult kiegészít ő tevékenység, valamin t
az alapító okiratban meghatározott arányban kisegítő és vállalkozási tevékenység
folytatására oly módon, hogy ez alaptevékenysége ellátását segítse, illetve n e
veszélyeztesse; köteles továbbá állandó erőforrásait folyamatos értékelés alapján úgy
meghatározni, hogy az az alaptevékenysége ellátásához, fizetési kötelezettsége i
teljesítéséhez szükséges mértékű legyen.

100/I. § (1) Kormányrendeletben meghatározott közintézet, vállalkozó közintézet ,
illetve közüzem az ott meghatározott feltételekke l

a) az irányító szerv előzetes engedélyével a kincstártól megelő legezési, likviditási
kölcsönt vehet fel, a központi költségvetésrő l szóló törvényben meghatározott kerete n
belül ;

b) vállalkozási tartalékából, valamint a közszolgáltatási és vállalkozás i
bevételének az annak megszerzésével kapcsolatos költségekkel, ráfordításokka l
csökkentett részébő l az államháztartáson kívüli forrásból származó részt a kincstárná l
hasznosíthatja, értékpapír vásárlásra fordíthatja ;

c) év közben a közszolgáltatási és vállalkozási bevételének az anna k
megszerzésével kapcsolatos költségekkel, ráfordításokkal csökkentett részéb ő l a 100/L. §
szerinti gazdálkodó szervezetének visszatérítend ő támogatást nyújthat.

(2) A közszolgáltató költségvetési szervnek külön jogszabály szerint olya n
nyilvántartásokat kell vezetnie, amelyekb ől terv- és tényszinten feladatonként külön-
külön megállapítható az azokhoz tartozó éves pénzforgalmi és pénzforgalom nélkül i
kiadás és bevétel .

(3) A vállalkozó közintézet minden esetben, más közszolgáltató költségvetési szer v
külön törvényben meghatározott esetben a számvitelr ől szóló törvény szerinti
üzemgazdasági (eredmény)szemléletű könyvvezetésre, illetve beszámolásra is köteles .

(4) A vállalkozó közintézet, valamint a külön törvényben meghatározott má s
közszolgáltató költségvetési szerv éves beszámolója tekintetében költségvetési min ősítésű
könyvvizsgálóval könyvvizsgálatot köteles végeztetni .



(5) Azon közintézet, amelynek működése pénzügyi keretében a költségvetési
támogatás legalább három éven át 90%-ot meghaladó arányú, a közintézménye k
gazdálkodására és vezetésére vonatkozó szabályokat köteles alkalmazni .

(6) Az irányító szerv – a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szer v
esetén az államháztartásért felel ős miniszterrel egyetértésben – engedélyezheti a
közintézet gazdálkodására és vezetésére vonatkozó szabályok alkalmazását azon
közintézmény számára, amelynek m űködése pénzügyi keretében a közszolgáltatási és
vállalkozási bevétel legalább három éven át 50%-ot meghaladó arányú .

(7) A gazdálkodásra és vezetésre vonatkozó szabályok (3)–(6) bekezdés szerint i
alkalmazásának tényét a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmaznia kell .

100/J. (1) A vállalkozó közintézet
a) a szakmai programra, a vagyon- és más gazdálkodásra, a foglalkoztatásra és a

beruházásokra vonatkozóan középtávú stratégiai tervet készít ;
b) előirányzatainak a 98.

	

(2) bekezdésében foglalt korlátozások nélkül i
felhasználására jogosult .

(2) A vállalkozó közintézet külön törvényben foglaltak szerint jogosul t
a) állami, önkormányzati vagyon tekintetében egyes tulajdonosi jogo k

korlátozott, a vagyon értékének meg őrzése melletti gyakorlására,
b) a (4) bekezdés szerinti tulajdonában lévő vagyonnal történ ő önálló

gazdálkodásra ,
c) a (4) bekezdés szerinti tulajdonában lév ő vagyon értékének összesen legfeljebb

50%-os mértékéig hitelintézett ő l fejlesztési hitel felvételére.
(3) Vállalkozó közintézetként történ ő besorolás abban az esetben lehetséges, ha
a) a költségvetési szerv m űködése pénzügyi keretében a társadalombiztosítá s

pénzügyi alapjaiból származó bevétel, a külön törvényben meghatározott és az adot t
közszolgáltatás igénybevételével összefügg ően teljesítményarányosan megállapított
támogatás, valamint az államháztartáson kívüli eredetű közszolgáltatási és vállalkozás i
bevétel együttesen legalább három éven át egyharmadot meghaladó arányú ,

b) a 100/x. § (1) bekezdésének b)–i) pontjában foglalt feltételek fennállnak,
c) a költségvetési szerv az (5) bekezdés szerinti engedélyt megszerezte, és
d) külön törvény a 100/B . (5) bekezdésében és a Ptk-ben foglalt helytállás i

kötelezettség kielégítésének alapját a vállalkozó közintézet (4) bekezdés szerinti
tulajdonában lévő vagyonára korlátozza, vagy a fizetésképtelenség miatt, vagy egyé b
okból megszűnő szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben
kifejezett tartozásának rendezésérő l egyéb módon megfelelően rendelkezik.

(4) A vállalkozó közintézet tulajdonát képezheti : a vállalkozási maradványa
(eredménye), az állami vagyonról szóló 2007 . évi CVI. törvény (a továbbiakban : Vtv.)
28. §-ának (5) bekezdése szerinti bevétele, külön törvényben meghatározott más vagyoni
értékű joga, valamint az a vagyon, amelyrő l külön törvény így rendelkezik, továbbá az
ezek felhasználásával szerzett más dolog vagy vagyoni értékű jog. A vállalkozó
közintézet – a (2) bekezdés c) pontjában foglalt vagy más – hitelének biztosítékát csak e
tulajdona képezheti .

(5) A költségvetési szerv vállalkozó közintézetként történ ő besorolásáho z
külön törvényben meghatározott esetben a szerv kezdeményezését követ ően –

a) központi költségvetési szerv esetén – az irányító szerv javaslatára – a
Kormány,

b) az a) pont alá nem tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv
egyedi előzetes engedélye szükséges.

(6) Vállalkozó közintézet esetén az adott szerv vonatkozásában annak vezet ő
testülete gyakorolja a 49 . § (5) bekezdésében foglalt hatáskörök közül az alábbiakat :



a) jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot ,
b) a (4) bekezdés szerinti tulajdonában lév ő gazdálkodó szervezet eseté n

gyakorolja a 49. § (5) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskört,
c) érvényesíti az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodá s

követelményeit,
d) elkészíti és jóváhagyja az éves költségvetést az irányító szerv álta l

megállapított éves keret alapján ,
e) a fejezetet irányító szerv jóváhagyása nélkül meghatározza a szer v

pénzmaradványát és el őirányzat-maradványát, a kötelezettségvállalással nem terhel t
elő irányzat-maradvány felhasználásának célját, rendeltetését .

(7) Vállalkozó közintézet esetén az adott szerv vonatkozásában a vezet ő testüle t
dönt a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008 . évi . . . törvény 8.
§-a (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak tekintetében, valamint közreműködik a 49.

(6) bekezdésének d) és e) pontjában foglalt feladatok ellátásában .
(8) A vállalkozó közintézet az előre nem látható, illetve nem tervezett kiadáso k

fedezetére – a közszolgáltatási és vállalkozási bevétele kormányrendeletben
meghatározott részéből – tartalékot köteles képezni .

(9) A vállalkozó közintézet esetében könyvvizsgáló megbízása kötelez ő . A
könyvvizsgáló cégre, illetve a könyvvizsgáló személyére (a továbbiakban : könyvvizsgáló)
a költségvetési szerv vezet ő testülete tesz javaslatot az irányító szervnek . E feltételt a
könyvvizsgáló kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során figyelembe kell venni ,
és arra az eljárást megindító hirdetményben, ajánlati, ajánlattételi felhívásban i s
hivatkozni kell. Ezt követ ően a könyvvizsgálót az irányító szerv bízza meg .

(10) A megbízott könyvvizsgáló feladata – az éves beszámoló auditálása mellett –
különösen: folyamatosan nyomon követni, illetve elemezni a vállalkozó közintéze t
adósságállományát, általános pénzügyi-költségvetési helyzetét, az arra vonatkozó vagy
kihatással lévő intézkedéseket, dokumentumokat, továbbá a pénzügyi kockázatokat .

(11) A megbízott könyvvizsgáló jelentős pénzügyi kockázat, vagy a stabil
pénzügyi-költségvetési helyzetet veszélyeztet ő körülmény, illetve a közfeladatok
ellátására vonatkozó tervektől, illetve követelményektől való indokolatlan eltérés
észlelésekor haladéktalanul köteles értesíteni a költségvetési szerv vezet ő testületét és
kezdeményezni az ezt elhárító, megszüntető intézkedést (intézkedéseket) . Amennyiben e
kezdeményezése eredménytelen, a megbízott könyvvizsgáló haladéktalanul értesíti a z
irányító szervet, kezdeményezheti kincstári biztos kirendelését.

(12) A megbízott könyvvizsgáló a (10)–(11) bekezdésben foglalt feladatait a
vállalkozó közintézettel való folyamatos kapcsolattartással látja el .

(13) Törvény a vállalkozó közintézetként történ ő besoroláshoz – a (3) és (5)
bekezdésben foglaltakon túl – további feltételeket is állíthat . Amennyiben a vállalkozó
közintézetként besorolt szerv vonatkozásában a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti
feltételek legalább három éven át nem állnak fenn, kötelez ő megváltoztatni az adott
szerv besorolását."] „

Indokolá s

A módosító javaslat az átgondolatlan szabályozási elképzelést indítványozza a
törvényjavaslatból törölni, és a hatályos szabályozás fenntartását támogatja .

Budapest, 2008 . november 26 .

Révész Máriusz
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