
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

(kivonat, NMHH-t és szerveit érintő rész és Mttv. módosítás) 

79. § (2) A kincstárban fizetési számlát kötelesek vezetni 

a) a térségi fejlesztési tanácsok, 

b) a megyei önkormányzatok és a megyei önkormányzatok önkormányzati hivatalai, 

c) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsa, 

d) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 

e) az MNV Zrt., 

f) a Diákhitel Központ Zrt., 

g) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap, 

h) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt., 

i) az Országgyűlés, a Kormány és a megyei önkormányzatok által alapított közalapítványok, és 

j) az olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben az állam legalább többségi befolyással rendelkezik 

[az a)-j) pont a továbbiakban együtt: kincstári körön kívüli számlatulajdonosok]. 

(3) A kincstári körön kívüli számlatulajdonosok - a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

kivételével - hitelintézetnél forintban vezetett fizetési számlával - az általuk foglalkoztatott személyek 

lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló számla kivételével - nem rendelkezhetnek. A 

kincstári körön kívüli számlatulajdonosok - a megyei önkormányzatok és a megyei önkormányzatok önkormányzati 

hivatalai kivételével - átmenetileg szabad pénzeszközeiket a kincstár által értékesített, értékpapírszámlán, értékpapír-

letéti számlán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosíthatják. 

 

111. § (13) A kincstári körön kívüli számlatulajdonos - a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

kivételével - e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül köteles a kincstárnál - ha azzal még nem 

rendelkezik - fizetési számlát nyitni, a nem a kincstárnál forintban vezetett fizetési számláit - az általa foglalkoztatott 

személyek lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására szolgáló, valamint törvény szerint 

hitelintézetnél vezethető számlái kivételével - megszüntetni, és azok egyenlegét a kincstárnál vezetett fizetési 

számlájára átutalni. Ha a kincstári körön kívüli számlatulajdonos kincstáron kívül vezetett fizetési számláját e 

törvény hatálybalépése napján folyószámlahitel terheli, a kincstári körön kívüli számlatulajdonos esetén a határidő a 

fizetési számla negatív egyenlegének megszűnését követő napon kezdődik. 

(14) E törvény hatálybalépését követően - a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kivételével - a 

kincstári körön kívüli számlatulajdonos forint fizetési számláját vezető hitelintézet - a kincstári körön kívüli 

számlatulajdonos által foglalkoztatott személyek lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

szolgáló számla kivételével - a fizetési számlára új folyószámlahitel igénybevételét nem biztosíthatja. Ha a kincstári 

körön kívüli számlatulajdonos a (15) bekezdés szerinti kötelezettségének határidőig nem tesz eleget, a fizetési 

számlát vezető hitelintézet a határidő leteltét követő harminc napon belül köteles az érintett fizetési számlákat 

megszüntetni és azok egyenlegét a számla felett rendelkezni jogosult, ennek hiányában a kincstár által közölt fizetési 

számlára átutalni. 

 

112.§ (13) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Mttv.) 136. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) Az Alap bevételei különösen: a médiaszolgáltatási díj, a pályázati díj, a műsorszolgáltatási szerződésszegési 

kötbér és kártérítés, a bírság, a közszolgálati hozzájárulás, a frekvencia díjakból a Hatóság által a 134. § (5) bekezdés 

alapján az Alaphoz utalt összeg, a lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók által a (8) 

bekezdés alapján befizetett támogatás, a központi költségvetési céltámogatások, a vagyonhasznosításból, illetve a 

vállalkozási tevékenységből származó bevételek, a kamatbevételek, továbbá az önkéntes befizetések.” 

 

 


