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2016. évi XVI. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról*

1. §  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.  évi CV.  törvény (a  továbbiakban: Are. tv.) a  következő 

105/A. §-sal egészül ki:

„105/A. § (1) E törvénynek a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról 

szóló 2016. évi XVI. törvénnyel módosított 104/A. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az Are. tv. 104/A.  § (1)  bekezdésében a „2016. március 1. napjáig,” szövegrész helyébe a „2016. szeptember 30. 

napjáig,” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az Are. tv. 104/A. § (2) bekezdése.

4. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2016. évi XVII. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról**

1. §  Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (1)–(3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 

lépnek:

„(1) A  32.  §-ban és az  (5)  bekezdésben meghatározott kivételekkel a  költségvetési év kiadási előirányzatai 

és –  ha jogszabály azt lehetővé teszi – a  49.  § szerinti lebonyolító szerv számára a  Kormány rendeletében 

meghatározottak szerint rendelkezésre bocsátott összeg terhére kötelezettségvállalásra az  azokat terhelő korábbi 

kötelezettségvállalásokkal és más *zetési kötelezettségekkel csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási 

előirányzatok (a  továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor. Más *zetési kötelezettségnek minősül 

a  jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, 

a  *zetési kötelezettség összegét vagy az  összeg megállapításának módját, továbbá a  felek valamennyi jogát és 

kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló *zetési kötelezettség.

(2) A  Kormány egyedi határozatban a  szabad előirányzatot meghaladó mértékű vagy tárgyévi előirányzattal nem 

rendelkező közfeladathoz kapcsolódó kötelezettségvállalást engedélyezhet az  ahhoz szükséges előirányzat 

mértékéről hozott döntésével egyidejűleg, amelynek átcsoportosításáról az  államháztartásért felelős miniszter 

a  Kormány 33.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva utólag, egyoldalú nyilatkozatban 

gondoskodik.

(3) Az  (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás esetén a pénzügyi teljesítésnek – a Kormány rendeletében 

meghatározott kivételekkel – legkésőbb a költségvetési év december 31-éig meg kell történnie.”

2. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1. 21.  § (3)  bekezdésében a „tartalék terhére – az  éves hatást tekintve – annak legfeljebb 40%-os mértékéig 

vállalható kötelezettség az  első félévben. Ennél nagyobb kötelezettségvállaláshoz” szövegrész helyébe 

a „tartaléknak – az  éves hatást tekintve – legfeljebb 40%-a használható fel az  első félévben. E  mértéktől 

nagyobb felhasználáshoz” szöveg,

  * A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.

** A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 30-i ülésnapján fogadta el.


