
 

 

 

2/2012. számú Vezetői körlevél 

 

az államháztartásról szóló új 2011. évi CXCV. számú törvény, a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. számú törvény és a kapcsolódó 

kormányrendeletek alkalmazásáról 

 

 

Az államháztartási és a kormányzati szektorba tartozó szervezetek adósságkeletkeztetési 

szabályai 2012. január 1-jével megváltoztak. Ezt a változást a pénzügyi szervezeteknek is 

figyelembe kell venni. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ezért felhívja a pénzügyi 

szervezetek figyelmét a megváltozott jogszabályi környezetre.  

 

2012. január l-jén hatályba lépett a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. számú törvény (a továbbiakban: Stab. tv.), mely az államadósság fogalmát és az 

adósságkeletkeztetés szabályait új alapokra helyezte. A törvény meghatározza az 

államadósság, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek fogalmát, és kimondja, hogy a 

jogszabály által meghatározott esetekben a Kormány vagy az államháztartásért felelős 

miniszter engedélye szükséges az adósságkeletkeztetéshez. Ilyen engedély hiányában az 

ügylet semmis. 

 

,,3.§(1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 

aktuális tőketartozása, 

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje 

alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése— ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is — a 

visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, 

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, 

részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 

g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság 

Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege." 

 



Az új államadósság fogalom szervezeti hatálya valamint az adósság keletkeztető 

ügyletekkel kapcsolatos eljárási szabályok nemcsak az államháztartásra terjednek ki, 

hanem mindazon szervezetekre, amelyek a statisztikai számbavétel során a kormányzati 

szektorba tartoznak.  

 

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 353/2011. ( XII. 30.) Korm.rendelet) 

határozza meg azt a kört, amely adósságot keletkeztető ügyleteire a Stab. tv. rendelkezései 

alapján kiterjed az előzetes engedélyeztetési kötelezettség. Ebbe a körbe tartoznak a helyi 

önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások, az egyéb, 

jogi személyiséggel rendelkező társulások, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a továbbiakban együtt: önkormányzat) és a 

kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek is. 

 

A pénzügyi szervezetek számára ismert ez a kibővített szervezeti kör, mert a Magyar Nemzeti 

Bank (a továbbiakban: MNB) részére teljesítendő statisztikai adatszolgáltatásokban is ezt 

alkalmazzák. Az MNB elnökének a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó 

információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről 

szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet 2. számú melléklete I/A/2. pontjában meghatározott 

szektorok közül a G) Központi kormányzat, H) Helyi önkormányzatok, I) 

Társadalombiztosítási alapok fedik le a statisztikai kormányzati szektort. Az MNB szükség 

szerint aktualizálja a G), H) és I) szektorokba tartozó nem államháztartási szervezetek körét. 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményt jelentet meg a kormányzati szektorba 

besorolandó nem államháztartási szervezetekről, és közvetlenül értesíti is ezeket a 

szervezeteket a változásokról. A közlemény a Hivatalos Értesítőben jelenik meg. Az 

önkormányzatok is tájékoztatást kapnak a megváltozott szabályokról azok zökkenőmentes 

alkalmazásának érdekében. 

 

A Stab. tv. 2012. január 1-jei hatállyal vezeti be az önkormányzatokra vonatkozó 

hitelfelvételi szabályokat. Az önkormányzatok esetében a hitelfelvételre illetve adósságot 

keletkeztető ügyletekre ilyen korlátozó szabályozás korábban nem volt hatályban.   

 

A törvény értelmében 2012. január 1-től az adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 

csak a Kormány előzetes hozzájárulása mellett köthet. Az engedélyeztetési eljárásra 

vonatkozó szabályokat a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. 

 

A jogszabály azonban lehetővé teszi, hogy bizonyos ügyleteket az önkormányzatok a 

Kormány hozzájárulása nélkül is megkössenek. Ezek az ügyletek a következőek:  

 a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől 

megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására 

szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, 

 az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett 

reorganizációs hitel, 



 a likvid hitel, 

 a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, 

országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb 

önkormányzat esetében pedig a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú 

adósságot keletkeztető ügylet, ahol az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását 

szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani. 

 

Valamennyi ügyletre igaz - legyen az kormányzati hozzájáruláshoz kötött vagy sem -, hogy az 

önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből eredő adott évi összes fizetési kötelezettsége a 

futamidő végéig egyik évben sem haladhatja meg a 353/2011. ( XII. 30.) Korm. rendelet 

meghatározott éves saját bevételeinek 50%-át. A fizetési kötelezettségbe nem számítandó bele 

a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő tartozás, de beleszámítandó a már beváltott 

kezességvállalásból eredő bizonyosan megvalósuló fizetési kötelezettség. 

 

A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekre (a Stab. tv. szerinti a statisztikai 

kormányzati szektorba tartozó, a jogi értelemben vett államháztartáson kívüli szervezetek) 

vonatkozó előzetes engedélyeztetési szabályokat is tartalmazza a Stab. tv. és a  353/2011. ( 

XII. 30.) Korm. rendelet.   

Az ilyen szervezetek 2012. január l-jétől adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen az 

államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthetnek. A jogszabály az 

előzetes engedélyeztetés alól mentesíti  azokat az ügyleteket, ahol a likvid hitel igénybevétele 

történik, illetve amelyben valamennyi fél az államháztartás valamely alrendszerébe tartozó 

jogi személv, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet. Az engedélyeztetési 

eljárás részleteit ugyancsak a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. 

  

Felhívom a pénzügyi szervezetek figyelmét, hogy az új szabályozás hatálya alá tartozó 

intézményekkel kapcsolatos ügyletek megkötése során a fentiekben részletezett jogszabályi 

változásokra tekintettel járjanak el. 

 

Melléklet: Kivonat a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről 

 

Budapest, 2012. február 16. 

 

Dr. Szász Károly 

                       elnök 

 

 



Melléklet        

 

K I V O N A T 

a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteket érintő fontos 

jogszabályi rendelkezésekről 
 

 

A jogszabályok: 

 

A) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (új Áht.) 

B) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

C) 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 

D) 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő 

hozzájárulás részletes szabályairól 

 

 

 

A) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (új Áht.) 
 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § (1) E törvény alkalmazásában 

l) kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet: a 3. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakon 

kívül az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő 

eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló 2009. május 25-i 479/2009/EK rendelet (a 

továbbiakban: 479/2009/EK rendelet) szerint a kormányzati szektorba sorolt szervezet, 

 

3. Az államháztartás alrendszerei 

3. § (1) Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerből áll. 

(2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozik 

a) az állam, 

b) a központi költségvetési szerv, 

c) a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, és 

d) a c) pont szerinti köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv. 

(3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik 

a) a helyi önkormányzat, 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat (a 

továbbiakban együtt: nemzetiségi önkormányzat), 

c) a jogi személyiségű társulás, a többcélú kistérségi társulás, 

d) a térségi fejlesztési tanács, és 

e) az a)-d) pontban foglaltak által irányított helyi önkormányzati, helyi nemzetiségi 

önkormányzati, országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv. 

 

 

11. A központi költségvetés előkészítése 

 



13. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-ig 

meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a 

költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló 

költségvetési egyenleg célt. 

(2) Az államháztartásért felelős miniszter - az (1) bekezdésben foglaltak szerint - kidolgozza a 

tervezés részletes ütemtervét és tartalmi követelményeit, így különösen a kiadások 

felülvizsgálatának irányait, a tervezés során érvényesítendő számszerű és szabályozási 

követelményeket, a tervezéshez használt dokumentumokat, az előírt adatszolgáltatások 

teljesítésének módját, valamint a központi költségvetésről szóló törvény fejezeteinek tervezett 

kiadási főösszegeit. 

(3) A fejezetet irányító szerv az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott 

részletességgel – a fejezetre nézve megállapított tervezett kiadási főösszeg megtartásával - 

május 31-ig megtervezi az adott fejezetbe sorolt költségvetési szerv, központi kezelésű 

előirányzat és fejezeti kezelésű előirányzat, valamint az elkülönített állami pénzalap és a 

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai tervezett bevételeit és kiadásait. 

(4) A fejezetet irányító szerv a megtervezett bevételeket és kiadásokat július 31-ig egyezteti 

az államháztartásért felelős miniszterrel, egyidejűleg tájékoztatást ad a költségvetési 

bevételeket és a költségvetési kiadásokat befolyásoló jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, szerződések vagy más kötelezettségek módosításának 

lehetőségéről, módjáról. 

(5) A központi költségvetésről szóló törvény elkészítéséhez a kormányzati szektorba sorolt 

egyéb szervezet, valamint a besorolás szempontjából statisztikai módszertani vizsgálat alá vett 

állami, helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati tulajdonban álló jogi személy 

adatszolgáltatást teljesít az államháztartásért felelős miniszternek. 

(6) A (2)-(5) bekezdés alapján az államháztartásért felelős miniszter elkészíti a központi 

költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezetét, amelyet az abban foglaltak megalapozásához 

szükséges törvénymódosításokat tartalmazó önálló törvényjavaslattal együtt a Kormány elé 

terjeszt. 
 

67. Az államháztartás információs rendszerének feladata, szerkezete 

 

102. § (1) Az államháztartás információs rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az - 

elemzésére, értékelésére is alkalmas módon - segítse az államháztartási pénzügyi folyamatok 

tervezését, az előirányzatok kialakítását, a költségvetés végrehajtását és ellenőrzését. 

(2) Az államháztartás információs rendszerét össze kell hangolni a statisztikai, a nemzetközi 

kormányzati pénzügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségekkel, a nemzeti számlák 

rendszerével. 

(3) A bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő 

bemutatásához mérlegeket kell kialakítani és összeállítani, figyelemmel az osztályozási 

rendszerek szempontjaira és előírásaira. A mérlegek - az e törvényben meghatározott 

kivétellel - a költségvetés előterjesztésekor a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és 

az azt megelőző év tényadatait, a zárszámadáskor a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az 

előző év tényadatait tartalmazzák. 

103. § (1) Az államháztartás információs rendszerének működtetéséért és fejlesztéséért az 

államháztartásért felelős miniszter a felelős. Az államháztartásért felelős miniszter az 

államháztartás információs rendszerével kapcsolatos feladatok ellátásáról a kincstár útján 

gondoskodik. 

(2) Az államháztartás információs rendszere az államháztartás egészére, a kormányzati 

szektorba sorolt egyéb szervezetekre, és az államháztartással kapcsolatba kerülő természetes 



személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek e 

kapcsolatára kiterjedő 

a) azonosító adatokat, 

b) költségvetési, pénzügyi, számviteli adatokat, és 

c) a költségvetési adatokhoz és információkhoz kapcsolódó naturális mutatószámokat  

gyűjtő, nyilvántartó, feldolgozó és szolgáltató információs rendszer. 

(3) A tervezés, gazdálkodás, zárszámadás során, és az államháztartás információs 

rendszerében a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat azok felmerülési helye 

szerinti adminisztratív, az államháztartás szakfeladatrendje szerinti funkcionális, és a 6. § (2)-

(5) bekezdés szerinti közgazdasági osztályozási rendszerben kell nyilvántartani és bemutatni. 

 

70. Adatszolgáltatási kötelezettségek 

 

107. § (1) A költségvetési szervek, a központi kezelésű előirányzatok és fejezeti kezelésű 

előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 

kezelő szervei, a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi 

társulások, a jogi személyiségű társulások, a térségi fejlesztési tanácsok, valamint a 

kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek e törvényben és a Kormány rendeletében 

meghatározott adatszolgáltatásokat teljesítenek. 

(2) A kincstár nyomtatványt, elektronikus űrlapot alkalmazhat, illetve a közigazgatási 

informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter 

jóváhagyásával rendszeresíthet különösen az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásra és az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott bejelentések, kérelmek 

előterjesztésére. A kincstár a nyomtatványokról, elektronikus űrlapokról, elektronikus 

nyomtatványkitöltő programokról, azok formájáról, tartalmáról, használatának, kitöltésének, 

benyújtásának módjáról tájékoztatót tesz közzé. 

108. § (1) Az elemi költségvetésről és az éves költségvetési beszámolóról az államháztartás 

információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. 

(2) A költségvetési szerv, valamint a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű 

előirányzat és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kezelő szerve évközi beszámolót és 

időközi mérlegjelentést, az elkülönített állami pénzalapok kezelő szerve időközi 

mérlegjelentést, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi 

társulás, a jogi személyiségű társulás és a térségi fejlesztési tanács évközi beszámolót, időközi 

költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést készít. 

(3) A Stabilitási tv. 2. §-a szerinti államadósság, államadósság-mutató számításához, 

valamint az Európai Unió felé teljesítendő évközi költségvetési és adósságállományi 

monitoringjelentések összeállításához a (2) bekezdésben megjelölt szervezet, a tulajdonosi 

joggyakorló szervezet, valamint a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet 

adatszolgáltatást teljesít az államháztartás információs rendszerébe. 

 

71. Felhatalmazó rendelkezések 

 

109. § 

 (8) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek megnevezését az államháztartásért 

felelős miniszter a Hivatalos Értesítőben és a Kormány honlapján közzéteszi. 
 

 

 

 



B) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 
 

7. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

Bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek 

 28.  Kötelezett:  az állam vagy az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által 

alapított gazdasági társaság tulajdonosi jogait gyakorló szervezet, az Országgyűlés, a 

Kormány, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, 

jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács, vagy költségvetési szerv által 

alapított alapítvány, közalapítvány alapítói jogait gyakorló szervezet, a nem gazdasági 

társasági vagy alapítványi, közalapítványi formában működő kormányzati szektorba sorolt 

egyéb szervezet 

   Tartalom:  a gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, más kormányzati szektorba sorolt egyéb 

szervezet számviteli jogszabályok szerinti beszámolója és - ha az kötelező - az arról 

készített könyvvizsgálói jelentés, kiemelt mutatói, költségvetési kapcsolatai bemutatása 

   Címzett:  államháztartásért felelős miniszter 

   Határidő:  az üzleti év mérleg-fordulónapját követő 180 nap 

   Megjegyzés:   

      

 29.  Kötelezett:  28. ponttal egyezően 

   Tartalom:  a gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, más kormányzati szektorba sorolt egyéb 

szervezet számviteli beszámoló szerinti mérlege és eredménykimutatása tételeinek, 

valamint a kiemelt mutatói, költségvetési kapcsolatai évközi tényadatai és a várható éves 

teljesítési adatai 

   Címzett:  államháztartásért felelős miniszter 

   Határidő:  negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napja 

   Megjegyzés:   

 

 

 

C) 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 
 

Értelmező rendelkezések 

 

1. § E törvény alkalmazásában 

a) fejlesztés: olyan - alapvetően felhalmozási kiadásokban megtestesülő - tevékenység, 

amely új, vagy a korábbinál műszaki, technikai szempontból korszerűbb tárgyi eszközök 

létrehozására, vagy meglevő tárgyi eszközök műszaki, technikai paramétereinek javítására 

irányul, 

b) kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet: az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2. § (1) bekezdés l) pontja szerinti szervezet, 

c) likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához 

kapcsolódóan nyújtott hitelt is. 

Az államadósság csökkentése 

1. Az államadósság fogalma, számítása 



2. § (1) Az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésében, valamint 37. cikk (2) és (3) 

bekezdésében foglaltak végrehajtása során figyelembe veendő mindenkori államadósság 

mutatója (a továbbiakban: államadósság-mutató) olyan százalékban kifejezett, egy tizedesig 

kerekített hányados, amely 

a) számlálójában az államháztartás központi alrendszerének, az államháztartás 

önkormányzati alrendszerének, és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 

egymással szembeni kötelezettségek kiszűrésével számított (konszolidált) adósságának (a 

továbbiakban együtt: államadósság), 

b) nevezőjében a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 

tanácsi rendeletben meghatározottak szerint számított bruttó hazai terméknek 

e törvény szerinti értéke szerepel. 

(2) Az államháztartás központi alrendszerének adóssága az államháztartás központi 

alrendszerébe tartozó jogi személyek által vállalt adósságot keletkeztető ügyletek konszolidált 

értéke a számbavétel fordulónapján. 

(3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerének adóssága a helyi önkormányzatok, a 

nemzetiségi önkormányzatok, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény 

szerinti térségi fejlesztési tanácsok, a többcélú kistérségi társulások és az egyéb, jogi 

személyiséggel rendelkező társulások (a továbbiakban együtt: önkormányzat) által vállalt 

adósságot keletkeztető ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján. 

(4) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adóssága az általuk, saját nevükben 

vállalt adósságot keletkeztető ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján. 

3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: 

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 

aktuális tőketartozása, 

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing 

futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a 

visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, 

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, 

részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, 

g) külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság 

Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok 

összege. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a 

költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő 

előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja 

során várható törlesztések összegét. Az előfinanszírozás céljából adósságot keletkeztető 

ügyletből származó összeget egy elkülönített letéti számlán kell tárolni, és a keletkezés 

évében azt nem lehet elkölteni. 

2. Az adósságcsökkentés 

4. § (1) A központi költségvetésről szóló törvényben összegszerűen meg kell határozni az 

államháztartás központi alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének és a 



kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adósságának a költségvetési év utolsó napjára 

- az Alaptörvény 36. cikk (5) és (6) bekezdésének megfelelően - tervezett értékét. 

(2) 

(3) A központi költségvetésről szóló törvény előkészítése során a viszonyítási év 

államadósság-mutatóját a viszonyítási év utolsó napján várható államadósság és a viszonyítási 

év várható bruttó hazai terméke, a költségvetési év államadósság-mutatóját a költségvetési év 

utolsó napján várható államadóság és a költségvetési év várható bruttó hazai terméke alapján 

kell számításba venni. 

(4) Az (1) bekezdés által érintett szervezetek kötelesek a törvényben foglaltak 

végrehajtásához szükséges adatokat az államháztartásért felelős miniszter rendelkezésére 

bocsátani. 

5. § (1) A Kormány a féléves adatok alapján felülvizsgálja az adósság-szabály 

érvényesülését, melynek eredményéről tájékoztatja az Országgyűlés illetékes bizottságát és a 

Költségvetési Tanácsot. A felülvizsgálat eredményeként a Kormány a központi 

költségvetésről szóló törvény módosítására törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, ha 

a) a viszonyítási év utolsó napján fennálló államadósság, illetve a viszonyítási év bruttó 

hazai termék előzetes tényadatai, vagy 

b) az államháztartási, makrogazdasági folyamatok alapján a költségvetési év utolsó napján 

várható államadósság, illetve a költségvetési év bruttó hazai termék várható adata 

olyan irányban tér el a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatoktól, 

hogy az eltérés a költségvetési év utolsó napján számított államadósság-mutató a viszonyítási 

év utolsó napján fennálló államadósság-mutatóhoz képest a 4. § (1) bekezdése szerinti 

csökkenést veszélyeztetné. 

(2) Ha a nemzetgazdaság az Alaptörvény 36. cikk (6) bekezdése szerinti tartós és jelentős 

visszaesése a költségvetési év során következik be, a központi költségvetésről szóló törvény 

módosítása a 4. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott értékek teljesítési kötelezettségének felfüggesztésére irányul. 

6. § (1) Az államadósság-mutató számításakor a külföldi pénznemben fennálló adósságot 

keletkeztető ügyleteket azonos árfolyamon kell figyelembe venni. 

(2) A 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kölcsönnyújtás, illetve annak visszafizetése miatt 

kialakuló többletfinanszírozási igény, illetve finanszírozási igény csökkenés következtében 

történő államadósságmutató-változást nem kell figyelembe venni az államadósság-mutató 

számításakor. 

7. § Az Alaptörvény 36. cikk (6) bekezdésében foglalt nemzetgazdaság tartós és jelentős 

visszaeséseként kell értelmezni minden olyan esetet, amikor az éves bruttó hazai termék 

reálértéke csökken. 

3. Az államadósság keletkezését és növekedését korlátozó szabályok 

8. § Az állam nevében adósságot keletkeztető ügylet érvényesen csak törvény 

felhatalmazása alapján köthető. 

9. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető ügyletet 

érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulásával köthet. E 

rendelkezést nem kell alkalmazni a likvid hitel igénybevételére, valamint az olyan adósságot 

keletkeztető ügyletre, amelyben valamennyi fél az államháztartás valamely alrendszerébe 

tartozó jogi személy, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet. 

(2) Az államháztartásért felelős miniszter a hozzájárulást abban az esetben adja meg, ha 

a) annak megadása - az engedélyt kérőtől függően - a kormányzati szektorba sorolt egyéb 

szervezetek adósságának a központi költségvetésről szóló törvényben előírt mértéke 

teljesítését nem veszélyezteti, 



b) az adósságot keletkeztető ügylet a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet 

jogszabályban meghatározott kötelező feladata ellátásához szükséges fejlesztéshez vagy 

működési költséghez szükséges, és 

c) a hitel felhasználásával megvalósítandó fejlesztés esetében a fejlesztés kiadásainak 

megtérülése valószínűsíti a hitel visszafizetését, és a hitel felhasználásának átfogó 

közgazdasági elemzése a hitel visszafizetése szempontjából megnyugtató eredményre vezet. 

Záró rendelkezések 

12. Felhatalmazó rendelkezések 

45. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg 

a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulás 

részletszabályait, valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét, 

b) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető ügyletéhez történő 

miniszteri hozzájárulás részletes szabályait, 

c) az egyedi állami kezességvállalás, garanciavállalás mellett nyújtott hitelek és kibocsátott 

kötvények feltételei ÁKK Zrt. általi véleményezésének szempontjait, valamint az ÁKK Zrt. e 

feladatáért járó díj megállapításának feltételeit. 

(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy - a jogalanyok szélesebb 

körét érintő rendkívüli esemény, elemi csapás esetén indokolt esetben - rendeletben a fizetési 

kötelezettség megállapítására és teljesítésére vonatkozó kötelezettség mellőzését és az ehhez 

kapcsolódó eljárási szabályokat meghatározhassa. 

 

 

D) 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető 

ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 
 

 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a 

többcélú kistérségi társulások, az egyéb, jogi személyiséggel rendelkező társulások, a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok (a 

továbbiakban együtt: önkormányzat) és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 

minden olyan adósságot keletkeztető ügyletére (a továbbiakban: ügylet), amelyhez a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 

stabilitási törvény) szerint a Kormány hozzájárulása szükséges. 

3. A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek ügyleteinek engedélyezése 

11. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet a stabilitási törvény 9. §-a szerinti 

hozzájárulás iránti kérelmét az alapító, tulajdonos - az Országgyűlés, a Kormány vagy az 

állam nevében más személy által alapított és az állam tulajdonában álló kormányzati 

szektorba sorolt egyéb szervezet esetén az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló - 

szervezetnek küldi meg. Ha az alapító, tulajdonos, illetve az alapítói, tulajdonosi jogokat 

gyakorló szervezet a kérelemben foglaltakkal egyetért, azt az államháztartásért felelős 

miniszternek továbbítja. 

(2) A kérelem tartalmazza 



a) a stabilitási törvény 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelező feladat megjelölését és 

az azt meghatározó jogszabályi rendelkezésre vagy a működési célra való utalást, és 

b) fejlesztési célú ügylet esetén a fejlesztési cél megjelölését, a fejlesztéssel előálló 

kapacitás meghatározását, a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos 

működtetéséhez szükséges források bemutatását és a stabilitási törvény 9. § (2) bekezdés c) 

pontja szerinti elemzést. 

(3) A kérelemhez - a stabilitási törvény 10. § (9) bekezdése szerinti dokumentumok mellett 

- mellékelni kell 

a) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetnek a kérelem benyújtását megelőző 

három évről készült, a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóját (ideértve a kiegészítő 

mellékletet is), továbbá - ha a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet a számvitelről 

szóló törvény alapján könyvvizsgálatra köteles - a beszámolóról készült könyvvizsgálói 

jelentést, és 

b) a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet tárgyévi üzleti tervét vagy nyilatkozatot 

arról, hogy üzleti terv készítését az alapító, tulajdonos szervezet, illetve az alapítói, 

tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet nem írta elő. 

4. Hatályba léptető rendelkezések 

12. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 

5. Átmeneti rendelkezések 

13. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött ügyletekre kell 

alkalmazni. 

 
 

14/2011. (X. 13.) MNB rendelet 

a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az 

információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a jogi személyre, a gazdasági (termelő, szolgáltató, üzemi, 

üzleti) tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, ezen 

jogalanyok gazdasági tevékenységére vonatkozóan, valamint a személyi jövedelemadóról 

szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja alapján egyéni vállalkozónak minősülő 

személyre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatók). 

2. § (1) Az adatszolgáltatók az 1. mellékletében felsorolt információkat az ott meghatározott 

módon, gyakorisággal és határidőben szolgáltatják a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 

MNB) részére. 

(2) A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló PSZÁF rendeletben 20AB, 

20ABB, 20ABU, illetve F20A táblakód alatt meghatározott információkat a bank, a 

szakosított hitelintézet, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

(valamely más) tagállamban székhellyel rendelkező ezen típusú pénzügyi intézmények 

magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: EGT fióktelep) az ott meghatározott gyakorisággal 

és határidőben, az MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén (a továbbiakban: EBEAD) 

keresztül szolgáltatja az MNB részére is. 

2. melléklet a 14/2011. (X. 13.) MNB rendelethez 



I. AZ INFORMÁCIÓK SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

RENDELKEZÉSEK 

A. Szektor-meghatározások 

G) Központi kormányzat 

A központi kormányzat magába foglalja a központi költségvetést,  

a központi költségvetés intézményeit,  

az elkülönített állami pénzalapokat,  

és azokat a gazdasági társaságokat, amelyek közgazdasági szempontok alapján, a 3. 

melléklet 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett külön listának megfelelően a 

központi kormányzatba sorolandók. Idetartoznak azok a nonprofit szervezetek is, amelyeket 

elsősorban a központi kormányzat finanszíroz, és amelyek felett a központi kormányzat 

gyakorolja az irányítást. 

Amennyiben az adatszolgáltatásban elkülönítendő a központi kormányzaton belül a 

központi költségvetés valamint a központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények 

csoportja, a központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények alatt a 3. melléklet 1. pontja 

szerinti, az MNB honlapján közzétett listákban szereplő, a központi kormányzatba sorolt 

gazdasági társaságok (G2) és nonprofit intézmények (G1) értendők. 

H) Helyi önkormányzatok 

A helyi önkormányzatok magukba foglalják  

a megyei és a települési önkormányzatokat és azok intézményeit, valamint  

a helyi kisebbségi önkormányzatokat és azok intézményeit. Ide tartoznak azok a nonprofit 

szervezetek is, amelyeket elsősorban a helyi önkormányzatok finanszíroznak, és amelyek 

felett a helyi önkormányzatok gyakorolják az irányítást. 

I) Társadalombiztosítási alapok 

Idetartoznak a Nyugdíjbiztosítási Alap és  

az Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek intézményei. 

Az államháztartás az érintett adatszolgáltatásokban a központi kormányzat, a helyi 

önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok együttesét jelenti (G+H+I). 
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eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról 
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 (2) A „kormányzat” a „kormányzati” (S.13) szektort jelenti, amely a kereskedelmi 

tevékenységet kizárva magában foglalja a „központi kormányzatot” (S.1311), a „tartományi 

kormányzatot” (S.1312), a „helyi önkormányzatot” (S.1313) és a „társadalombiztosítási 

alapokat” (S.1314), ahogy e fogalmakat az ESA 95 meghatározza.  

A kereskedelmi tevékenység kizárása azt jelenti, hogy a „kormányzati” szektor (S.13) csak 

olyan intézményi egységeket foglal magában, amelyek fő tevékenységként nem piaci 

szolgáltatásokat állítanak elő.  

 

2012. február 16. 

 

 


