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Aktualitások –  az Áht. és az  Ávr. módosításai 

 Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság 
által ellátott önkormányzati feladat, illetve tevékenység 
költségvetési szerv általi átvétele 

 Költségvetési felügyelő 

 Támogatási szerződés/támogatói okirat 

 Kincstári felülvizsgálat 

 Kincstári számlavezetés 

 Adatszolgáltatási bírság 

 Kincstári könyvvezetési szolgáltatás bevezetése  

 
  

Aktuális kérdések címszavakban 



Áht. módosítások  

 Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2018. évi XL. törvény 

Ávr. módosítások  

  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet és a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról 175/2018. (IX. 27.) Korm. 
rendelet  

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2018. (VII. 26.) Korm. rendelet  

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet és a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) 
Korm. rendelet módosításáról 207/2018. (X. 31.) Korm. rendelet  

Elmúlt időszak jogszabály-módosításai 



Önkormányzati gazdasági társaság által ellátott 

önkormányzati feladat, illetve tevékenység költségvetési 

szerv általi átvétele 

[Áht. 11/A–11/F. §] 

 megteremtődik annak lehetősége, hogy a 100% 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, vagy ezen 
gazdasági társaságok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok által ellátott feladatok önkormányzati fenntartású 
költségvetési szervnek átadásra kerüljenek, 

 azonban kizárt az olyan önkormányzati gazdasági társaság 
megszüntetése, amely a Stabilitási törvény szerinti adósságot 
keletkeztető ügylettel rendelkezik  

 
  



Költségvetési felügyelő 
[Áht. 39. §, Ávr. 61. § – 61/C. §] 

 csak költségvetési felügyelő  

 jogállása : minisztériumban főosztályvezetői munkakörrel 
azonos szabályok 

 megbízólevél tartalmi elemei egyértelműsítésre kerültek 

 feladatai bővültek: 

+ ellenőrzi a kijelölt szerv részére egyedi kormánydöntés 
alapján biztosított forrás felhasználását 

 

 
  



Támogatói okirat – támogatási szerződés 
[Ávr. 65/A. §] 

Támogatói okirat: ha költségvetési támogatás összege nem éri 
el az 5 milliárd forintot 

Támogatási szerződés: 5 milliárd forintot elérő vagy azt 
meghaladó összegű költségvetési támogatás esetén 
 

 Támogatási előleg folyósítása 
[Ávr. 101/A. § (10a) bekezdés] 

 

A támogatási előlegként nyújtott költségvetési támogatást – a 
Kormány eltérő rendelkezése hiányában – a Kormány egyedi 
határozatának közzétételét követő tizenöt napon belül kell 
folyósítani. 



Kincstári felülvizsgálat 
[Áht. 60/B. §] 

 

 a Kincstár által benyújtott beszedési megbízással kapcsolatos 
rendelkezés pontosítása 
 

A helyi önkormányzat kérelme alapján a kincstár által Áht. alapján 
benyújtott beszedési megbízás benyújtását a kincstár legfeljebb egy 
alkalommal, legfeljebb négy hónapra elhalasztja, vagy a már benyújtott 
beszedési megbízást visszavonja és legfeljebb négy hónappal később 
nyújtja csak be ismételten, ha a kérelmező igazolja, hogy az általa 
fizetendő munkabérek, illetmények és ellátások kifizetését a beszedési 
megbízás érvényesítése veszélyeztetné. 

  

 
  



Kincstári számlavezetés 
[Áht. 79. §] 

 a kincstári körön kívüli számlatulajdonos 

+  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

 értékpapír számlával nem rendelkezhetnek, értékpapírt 
nem vásárolhatnak 

 egy felsorolásban kerültek meghatározásra a Kincstár által 
a nem kincstári körnek vezethető számlákat, 

 – a gyakorlattal összhangban – rögzítésre került azt az eset 
is, ha törvény vagy kormányrendelet írja elő meghatározott 
pénzeszközök kincstári kezelését 

 

 
  



A Kormány rendeletben előírhatja, hogy a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, valamint a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak 
nem minősülő, az állam – közvetlen vagy közvetett – többségi tulajdonában álló 
gazdasági társaság kedvezményezett esetén az európai uniós forrásból, valamint 
a Kormány rendeletében meghatározott fejlesztési célú, nem európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatások kizárólag a kincstárnál vezetett 
fizetési számlára folyósíthatók. A kedvezményezett a költségvetési támogatás 
célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról 
teljesíthet, azokat más célra – így különösen értékpapír vásárlásra, kamatbevétel 
realizálására – még átmenetileg sem veheti igénybe. 

 

Ávr. 124. § (4) bekezdése 

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. 
rendelet 8. § (3) bekezdése 

  

Költségvetési támogatások kincstári számlán kezelése 
[Áht. 54. § (4) bekezdése] 

 



 Kormányrendelet már most is előírja, hogy többek között a helyi 
önkormányzatok által elnyert, 100 millió forintot meghaladó összegű uniós 
források kifizetése csak az adott település Magyar Államkincstárnál vezetett 
számlájára történhet.  

 Az Áht. alapján a korábban kereskedelmi banki számlára kiutalt, még fel nem 
használt uniós forrásokat is át kellett utalni 2018. szeptember 30-ig a 
település Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, ha a megítélt 
támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot és az adott projekt 
nem zárul le 2018. október 31-éig.  

 Ezen szabályozás azonban egyáltalán nem jelenti a már kifizetett uniós 
források „visszavételét”. Ezen források továbbra is az önkormányzatoké, az 
önkormányzatok rendelkezése alatt maradnak, csupán a számla vezetője 
változik.  

 

Európai uniós források kincstári számlán kezelése 
[Áht. 111. § (3) bekezdése] 



108. § (3) Ha az adatszolgáltatás kötelezettje 
a) adatszolgáltatása az adatszolgáltatás tárgyával kapcsolatos lényegesnek minősülő 
információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy 
b) adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy késedelmesen 
teljesíti, vagy 
c) adatszolgáltatásából megállapításra kerül, hogy gazdálkodása során a 36. § (1) 
bekezdésében meghatározottakat megsértette 

a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki. : 
 
108. § (5) Ha a bírság kiszabására okot adó körülmény az irányító szerv érdekkörében merül 
fel, a bírságot az irányító szervvel szemben kell kiszabni. Az adatszolgáltatásnak a határozat 
közlésétől számított 15 napon belül történő teljesítése esetén a (3) bekezdés a) és b) 
pontja alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető. A kincstár e § szerinti határozatát 
15 napon belül lehet megtámadni. A bíróság határozata ellen perorvoslatnak nincs helye. 
 
1 az Áht. 108. §-ának módosítását az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú 
módosításáról T/2931. számú törvényjavaslat részeként az Országgyűlés 2018. november 13-án fogadta el 

Adatszolgáltatási bírság1 

[Áht. 108. §] 



 háromezer fő lakosságszámot el nem érő települési önkormányzat 

az általa alapított költségvetési szerv, valamint a helyi nemzetiségi 
önkormányzat és az általa alapított költségvetési szerv számára 

 2019. január 1-jétől pilot formában –  4 megye 55 önkormányzat  

 Ávr. 9. § (2a) bekezdése – a helyi önkormányzat és az általa alapított 
költségvetési szerv, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az általa 
alapított költségvetési szerv, az önkormányzati társulás és az általa 
alapított költségvetési szerv és a Kincstár közötti megállapodás alapján a 
Kincstár is elláthatja az Ávr. (1) bekezdés a) pontjában foglalt egyes 
feladatokat. 
 a megállapodás a feladatok részletes munkamegosztását és az ehhez 
kapcsolódó felelősségi köröket tartalmazza 
 Áht. 106/F. § - adatkezelési szabályok2 

 
2az Áht. 106/F. §-át az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú 

módosításáról T/2931. számú törvényjavaslat részeként az Országgyűlés 2018. november 13-án fogadta el 
 
 

 

Kincstári könyvvezetési szolgáltatás 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


