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adót az adózónak” szövegrész helyett „1000 forintot el nem érő adót – ide nem értve az idegenforgalmi adót – 
az adózónak” szöveggel

lép hatályba.

72. §  Nem lép hatályba az  adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 
2015. évi CLXXXVII. törvény 20. § (1) bekezdése, 21. §-a, , 40. § 15. és 25. pontja, 41. § 2. pontja, 51. § (2) bekezdése, 
52. §-a, 98. § (1) és (3) bekezdése és 105. §-a.

III. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY ÉS EGYES KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

27. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

73. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a következő 93/A. §-sal egészül ki:
„93/A. § A 66. § (1) bekezdésétől eltérően a fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált 
összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére 
épülő – legkisebb szorzószámokat 2016-ra nézve a 3. melléklet állapítja meg.”

74. §  A Kjt. a 4. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

75. §  A Kjt. 62. §-ában a „tizennégy” szövegrész helyébe a „tizenhét” szöveg lép.

28. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

76. §  Hatályát veszti a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény 70. §-a.

29. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

77. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény 5/A.  § (1)  bekezdésében az „az aktuális és 
a következő három évre” szövegrész helyébe az „a tárgyévre és az azt követő négy évre” szöveg lép.

30. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

78. §  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. §-a a következő 19. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„19. támogatás: az  államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből, bármilyen formában, ellenérték 
nélkül nyújtott juttatás,”

79. §  Az Áht. 31. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A  fejezetet irányító szerv a  törvényben meghatározott kibocsátási egységek értékesítéséből származó, 
a  központi költségvetésről szóló törvényben megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevételeknek 
a  központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékével megnövelheti a  bevétel felhasználására 
szolgáló kiadási előirányzatot.”

80. §  Az Áht. 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  Országgyűlés a  központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követően olyan központi 
költségvetési szervet alapított, amelynek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai a  központi 
költségvetésben önálló fejezetet alkotnak, a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek esetén a  Kormány, a  nem 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek esetén az Országgyűlés egyedi határozatban jogosult a fejezetrend ezzel 
összefüggő kiegészítésére.”


