
Tájékoztató 

a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 

szóló 2010. évi XLII. törvénynek a 2010. évi költségvetési törvény, 

továbbá a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi 

XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő feladatok és az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott 

feladatok összehangolásáról szóló 1188/2010. (IX. 10.) Korm. határozat, illetve 

1208/2010. (X. 6.) Korm. határozat és annak végrehajtását érintő feladatok 

végrehajtásához 
 

 

A 1188/2010. (IX.10.) Kormányhatározatban érintett előirányzatok és irányító szervezetet váltó 

központi költségvetési szervek feladatairól: 

 

1. a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénynek a 2010. 

évi költségvetési törvény és annak végrehajtását érintő feladatok végrehajtásához 2010. 06. 24-én 

kiadott NGM Tájékoztató II. fejezet 5. pontjában és IV. fejezetében leírtakat az alábbi eltérésekkel 

kell alkalmazni. 

 

2. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 7. §-ának (10) bekezdése és a 13/A. 

§-ának (1), (7)-(8) bekezdése alapján amennyiben az államháztartás szervezete (ideértve a fejezeti 

kezelésű előirányzatokat, elkülönített állami pénzalapokat, központi költségvetési szerveket is) nem 

szűnik meg, de év közben az irányító szerve megváltozik, az államháztartás szervezetének az Áhsz 

13/A. (1) bekezdés szerinti éves elemi költségvetési beszámolót meghatározott fordulónappal (az 

átszervezés napjával) kell elkészítenie. 

 

3. Mivel az átszervezésre kormányváltással kapcsolatosan, külön jogszabály alapján kerül sor és az 

államháztartás szervezete pénzforgalmi számlája nem szűnik meg az Áhsz. 13/A. §-a (8) bekezdése 

alapján a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségek részletes szabályait e tájékoztató alapján 

kell végrehajtani. Az átszervezés fordulónapjára - mely a 1188/2010. (IX.10.) Kormányhatározat 

alapján 2010. szeptember 30.-a - ezen fejezeti kezelésű előirányzatoknak, költségvetési szerveknek 

a 2010. III. negyedéves időközi mérlegjelentést kell készíteniük az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2003. (XII.19.) Korm. rendelet 206. §-a szerint, amelyet legalább záró főkönyvi 

kivonattal kell alátámasztaniuk. 

 

4. Azon fejezeti kezelésű előirányzatok esetében, amelyeknél a Korm. határozatok alapján eredeti 

előirányzattal, illetve előirányzat-módosítással megosztásra kerülnek a fejezetek között a 3. pontban 

leírt feladatokon a kincstári átvezetés napjára vonatkozó többlet feladatok: 

- A kincstári átvezetés napjára az érintett fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében 

könyveiket teljessé kell tenniük, vagyis az Áhsz. 51. §-a (1) bekezdésének b) pontjába 

tartozó egyéb gazdasági események hatását nem a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig 

kell a nyilvántartásaikban rögzíteniük, hanem a kincstári átvezetés napjára. Ez a 

1188/2010. (IX.10.) Kormányhatározat esetében 2010. szeptember 17-e, a 1208/2010. 

(X. 6.) Korm. határozat esetében 2010. október 8-a. 
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- A fejezetek közötti vagyon átadás/átvételi jegyzőkönyv alapja a kincstári átszervezés 

napjára elkészített a fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozó főkönyvi kivonat. 

- Ezt követően kerülhet sor az átadó és az átvevő fejezetnél az 1. pont szerinti NGM 

Tájékoztatóban leírt könyvvezetési feladatok végrehajtása. 

 


