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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 15/2021. (VIII. 26.) NVTNM rendelete
az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg 
nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai 
szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szóló 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet módosításáról

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 144. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem 
haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a  hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás 
díjának meghatározási módszeréről szóló 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) a következő 
2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) A „Hivatalos irat” postai küldeményekre vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja, ha a „Hivatalos irat” 
postai küldemény tömege
a) nem haladja meg a  2000 grammot, azonos az  ajánlott és tértivevény többletszolgáltatásokkal feladott, 
50 grammot meg nem haladó tömegű, nem elsőbbségi belföldi levélküldemény egyetemes postai szolgáltató által 
alkalmazott mindenkori díjával,
b) meghaladja a  2000 grammot, de nem haladja meg a  20 kilogrammot, azonos az  a)  pont szerinti díj 
kilencszeresével,
c) meghaladja a 20 kilogrammot, de nem haladja meg a 40 kilogrammot, azonos a b) pont szerinti díj kétszeresével.
(2) A „Hivatalos irat saját kézbe” postai küldeményekre vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja az  (1)  bekezdés 
a)–c) pontja szerinti alapdíj és az (1) bekezdés a) pontja szerinti összeg felének megfelelő többletszolgáltatási díjrész 
együttes összege, azzal, hogy a küldeményenkénti díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében 
szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2.  §-ában meghatározott módon kerekítve kell 
meghatározni.”

2. §  A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Hatályát veszti a  Rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a  „ , továbbá a  hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai 
szolgáltatás” szövegrész.

4. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter
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1. melléklet a 15/2021. (VIII. 26.) NVTNM rendelethez
„2. melléklet a 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelethez

A hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások díjváltozása

 

ahol
ΔVt: a hatósági árformába tartozó szolgáltatások díjváltozása a tárgyévben,
qti: az egyetemes postai szolgáltatás keretében a  küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot 

meg nem haladó tömegű i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás mennyisége a tárgyévben,
qt–1i: az egyetemes postai szolgáltatás keretében a  küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot 

meg  nem haladó tömegű i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás mennyisége a  tárgyévet megelőző 
évben,

pti: az egyetemes postai szolgáltatás keretében a  küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot 
meg nem haladó tömegű i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás egységára a tárgyévben,

pt–1i: az egyetemes postai szolgáltatás keretében a  küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot 
meg nem haladó tömegű i-edik belföldi levélküldemény szolgáltatás egységára a tárgyévet megelőző évben.”

A belügyminiszter 29/2021. (VIII. 26.) BM rendelete
az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható 
juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló  
52/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában 
és (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi 
miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  Az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, 
támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet 
[a továbbiakban: 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. igényjogosult: az e  rendeletben meghatározottak szerint szociális és kegyeleti gondoskodásban részesíthető és 
a támogatás jogosultsági feltételeivel rendelkező
a) igazságügyi alkalmazott,
b) – a  rá vonatkozó mértékben – az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi  
LXVIII. törvény 136. § b) pontja szerinti nyugalmazott igazságügyi alkalmazott (a továbbiakban: nyugalmazott),
c) – a  rá vonatkozó mértékben – az  igazságügyi alkalmazott Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli 
hozzátartozója, valamint
d) – a rá vonatkozó mértékben – a nyugalmazott Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója.”

2. §  Az 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szociális segélyben azt az  igazságügyi alkalmazottat, valamint nyugalmazottat lehet részesíteni, akinek 
jövedelemcsökkenés vagy váratlan, nagy összegű kiadások miatt a  megélhetése átmenetileg – önhibáján kívüli 
okból – veszélybe került.”
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3. §  Az 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Temetési segélyben részesíthető szociális helyzetének figyelembevételével az  igazságügyi alkalmazott és 
a  nyugalmazott közeli hozzátartozója vagy más olyan hozzátartozója halála esetén, akinek eltartására kötelezett 
volt, feltéve, hogy a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján nem részesült temetési 
segélyben.
(2) Temetési segélyben részesíthető az  elhunyt igazságügyi alkalmazott közeli hozzátartozója vagy az  elhunyt 
nyugalmazott közeli hozzátartozója, ha a temetéssel járó kiadások elsődlegesen rá hárulnak.”

4. §  Az 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az  elhunyt igazságügyi alkalmazott, továbbá az  elhunyt nyugalmazott az  igazságügyi szakértői intézmény 
halottjává minősíthető, ha legalább 15 év tényleges igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban töltött 
idővel rendelkezett, feladatait átlag feletti eredményességgel látta el, magatartása példamutató volt, és jelentősen 
hozzájárult az igazságügyi szakértői intézmény eredményes működéséhez.
(3) A  (2)  bekezdés szempontjából szolgálati jogviszonyban töltött időként figyelembe vehető az  általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél töltött hivatásos szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, 
közalkalmazotti jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti, valamint a  szakértői intézmény állományában 
munkaviszonyban eltöltött idő.”

5. §  Az 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet III. Fejezete a következő 11. alcímmel egészül ki:
„11. Cafetéria-juttatás
20/A.  § (1) Az  igazságügyi alkalmazott – a  (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – cafetéria-juttatásra 
jogosult, amelynek éves összege bruttó 200 000 Ft/fő. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes 
juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
(2) Az  igazságügyi alkalmazott az  (1)  bekezdés szerinti keretösszeg mértékéig cafetéria-juttatásként a  személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.  § (1)  bekezdésében felsorolt juttatásokra legfeljebb az  ott 
meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult.
(3) Nem jogosult cafetéria-juttatásra az  igazságügyi alkalmazott azon időtartam vonatkozásában, amely alatt 
illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a  távollét időtartama meghaladja a  harminc napot. A  harminc napot 
meghaladó távollét esetében az igazságügyi alkalmazottat a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a juttatás. 
A távollétek időtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet összeszámítani.
(4) A részmunkaidőben foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott a cafetéria-juttatásra időarányosan jogosult.
20/B.  § (1) A  cafetéria-juttatásokra vonatkozó választás Cafetéria Nyilatkozattal történik, amelynek érvényessége 
a tárgyévre szól.
(2) Az  igazságügyi alkalmazott írásban vagy elektronikus úton az  igazságügyi szakértői intézmény munkáltatói 
jogkör gyakorló vezetőjének erre irányuló felhívását követő 15 napon belül, illetve a  jogviszony létesítését követő 
15 napon belül nyilatkozik a tárgyérvre vonatkozóan a részére megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa 
választott cafetéria-juttatási elemekről és azok mértékéről.
(3) Ha az igazságügyi alkalmazott önhibájából nem nyilatkozik határidőben az általa választott cafetéria-juttatásról, 
akkor – ha annak egyéb feltételei fennállnak – az  igazságügyi szakértői intézmény munkáltatói jogkört gyakorló 
vezetője által meghatározott juttatásra jogosult.
20/C.  § (1) Az  éves cafetéria keretösszeget – az  adott év naptári napjai számának figyelembevételével –  
az  igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani, ha az  igazságügyi 
alkalmazott szolgálati jogviszonya a tárgyévben keletkezik vagy szűnik meg.
(2) A 20/A. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, vagy ha az  igazságügyi alkalmazott szolgálati jogviszonya 
a  tárgyév közben szűnik meg, az  időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét 
a  távollét vége utáni első munkanapon vagy a  jogviszony megszűnésekor nettó összegben vissza kell fizetni.  
Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a jogosult halála miatt szűnik meg.
(3) Az igazságügyi alkalmazott által fel nem használt cafetéria keretösszeg pénzben nem váltható meg.”
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6. §  Az 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet a következő 23. és 24. §-sal egészül ki:
„23.  § Az  igazságügyi szakértői intézmény jogelőd szerveitől nyugállományba helyezettek szociális gondozási 
feladatait a jogutód szerv látja el.
24. § Az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, 
támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet 
módosításáról szóló 29/2021. (VIII. 26.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
a) és a Módr. hatálybalépését megelőzően 2021. évben már kifizetett cafetéria-juttatás esetében nem kell ismételten 
nyilatkozni,
b) és a  Módr. hatálybalépését megelőzően még ki nem fizetett cafetéria-juttatás felhasználásáról az  igazságügyi 
alkalmazott az  igazságügyi szakértői intézmény munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének ezirányú felhívásától 
számított 15 napon belül köteles nyilatkozni.”

7. §  Az 52/2016. (XII. 16.) BM rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „alkalmazottal,” szövegrész helyébe az „alkalmazottal, nyugalmazottal” szöveg,
b) 3.  § (2)  bekezdésében és 11.  § (2)  bekezdésében az „alkalmazottat,” szövegrész helyébe az „alkalmazottat, 

nyugalmazottat,” szöveg,
c) 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (1) és (2)  bekezdésében az „alkalmazott,” szövegrész helyébe az „alkalmazott, 

nyugalmazott,” szöveg,
d) 5. § (2) bekezdés d) pontjában, 6. alcím címében és 10. § (3) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe 

a „segély” szöveg,
e) 10. § (4) bekezdésében a „támogatás” szövegrészek helyébe a „segély” szöveg
lép.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával 
összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés b), c) és 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § 
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § 
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés 
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § 
(1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. alcím 19.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,  
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló  
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az  1. számú mellékletben meghatározott létszámelőírás esetében a  25 ellátott család számításakor csak azok 
a családok vehetők figyelembe,
a) akik megállapodással rendelkeznek, és a  szociális segítőmunka során éves átlagban legalább havi három 
személyes találkozás megszervezésére és dokumentálására sor kerül, valamint
b) ahol hatósági intézkedéshez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás történik.”

2. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 4.  § (1)  bekezdésében a  „Nemzeti” 
szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet módosítása

3. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 14. §-ában a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló  
8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása

4. §  A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) 
SzCsM rendelet 2. §-ában a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 
9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosítása

5. §  A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a  szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) 
SzCsM rendelet
a) 4.  § (1b)  bekezdésében, 2. számú melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában és 3. számú melléklet 3.  pontjában 

a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg,
b) 2. számú melléklet 2. pontjában a „Nemzeti” szövegrészek helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg
lép.
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5. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és 
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 
szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet módosítása

6. §  A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, 
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek” szövegrész helyébe a „Slachta Margit 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek (a továbbiakban: Intézet)” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdés a) pontjában és 8/A. § (3) bekezdésében az „a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szövegrész 

helyébe az „az Intézet” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnek” szövegrész helyébe az „az Intézetnek” szöveg 

és a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg
lép.

6. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló  
81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet módosítása

7. §  Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet 
2. § (1) bekezdésében a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit Nemzeti” szöveg lép.

7. A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosítása

8. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat M:27 mező 1. pontjában a „Nemzeti” szövegrész helyébe a „Slachta Margit 

Nemzeti” szöveg,
b) 1.  mellékletében foglalt táblázat M:29 mező 7.  pontjában a  „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szövegrész 

helyébe az „NSZI” szöveg
lép.

8. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 2–8. § 2021. szeptember 18-án lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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A pénzügyminiszter 10/2021. (VIII. 26.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 14., 28. és 41.  alpontjában  
és a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
22/2020. (XII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Rendelet 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Rendelet 10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. §  A Rendelet
1. 10. melléklet címében a „XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet” szövegrész helyébe a „XLVII. Gazdaság-újraindítási 

Alap fejezet” szöveg,
2. 10.  mellékletében foglalt táblázat D:3–E:3 mezőjében a „Gazdaságvédelmi programok” szövegrész helyébe 

a „Gazdaság-újraindítási programok” szöveg és
3. 10.  mellékletében foglalt táblázat C:6–E:6 mezőjében a  „Gazdaságvédelmet szolgáló társadalompolitikai 

célok” szövegrész helyébe a „Gazdaság újraindítását szolgáló társadalompolitikai célok” szöveg
lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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1. melléklet a 10/2021. (VIII. 26.) PM rendelethez

 1.  A Rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a. és 1b. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I J K L M N O

Áh
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Jogcímnév Előirányzat célja

Kifizetésben  

részesülők  

köre

Támogatás  

biztosításának  

módja

Támo-  

gatási  

előleg

Rendelkezésre  

bocsátás módja

Vissza-  

fizetés  

határ-  

ideje

Biztosíték
Kezelő  

szerv

Lebonyo-  

lító szerv

Európai uniós 

forrásból  

finanszírozott 

költségvetési  

támogatás 

közreműködő  

szervezete)

1a.
Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és 
kiadások

1b. 355851 Tőkeemelések

Az előirányzat  
célja  
a pénzügyminiszter 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok részére 
tőkeemelés 
nyújtása.

Gazdasági 
társaságok

Egy összegben 
történő 
kifizetéssel
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 2.  A Rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat F:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(F)

(4.)

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a) az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és – az URBACT program kivételével – az interregionális együttműködési programokban 
történő eredményes magyarországi részvételhez, nemzeti hozzájáruláshoz, 
b) a Duna Transznacionális, az Interreg Central Europe és az Interreg Europe programok keretében meghirdetett pályázatokon nyertes projektek 
ba) központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje esetén a projektrész teljes költségvetésének 15,0%-át, nem központi költségvetési szerv hazai kedvezményezettje 
esetén pedig a projektrész teljes költségvetésének 10,0%-át meg nem haladó hazai társfinanszírozásához,
bb) hazai kedvezményezett projektjéhez nyújtott európai uniós hozzájárulás 30,0%-át meg nem haladó megelőlegezéséhez,
bc) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény alapján fenntartóváltással érintett 
felsőoktatási intézmény kedvezményezettje a megvalósítás alatt álló projektrésze tekintetében változatlan megelőlegezéséhez és változatlan hazai társfinanszírozás mértékéhez, 
c) a tagállami helytállási kötelezettségből adódó visszafizetések teljesítéséhez, 
d) az előirányzat kezelésével és működtetésével járó költségekhez.
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2. melléklet a 10/2021. (VIII. 26.) PM rendelethez

   A Rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H I J K L M N O

Áh
t. 

 
az
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ító

Cí
m
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m

Jo
gc
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cs
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t

Jogcím- 

név
Előirányzat célja

Kifizetésben  

részesülők  

köre

Támo-  

gatás  

bizto-  

sításának  

módja

Támo-  

gatási  

előleg

Rendel-  

kezésre  

bocsátás  

módja

Vissza-  

fizetés  

határ-  

ideje

Biztosíték
Kezelő  

szerv

Lebonyo-  

lító szerv

Európai uniós 

forrásból  

finanszírozott 

költségvetési  

támogatás 

közreműködő  

szervezete)

8. 031039
Egyéb 
vegyes 
kiadások

a) Az előirányzat a volt nyugati 
hadifoglyok hitelutalványainak 
rendezésére, a külföldiek 
földmegváltási ügyeinek 
rendezésére, illetve az ismeretlen 
helyen tartózkodók forint 
követeléseinek rendezésére szolgál. 
b) Az előirányzat a kárpótlási 
jegyek Központi Elszámolóház és 
Értéktár (Budapest) Zrt.-be történő 
beszállításához kapcsolódó 
feladatok ellátására szolgál.
c) Az előirányzat fedezetet nyújt az 
Országos Betétbiztosítási Alappal 
a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi  
CCXXXVII. törvény alapján 
kötött megbízási szerződésből 
eredő, megbízás ellátásával 
összefüggésben felmerült 
költségek megtérítésére.

Költségvetési 
szervek, 
államháztartáson 
kívüli jogi 
személyek, 
természetes 
személyek.

Kincstár
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d) Az előirányzat nyújt fedezetet  
a központi költségvetés közvetlen 
kiadásainak és bevételeinek 
pénzforgalmához kapcsolódóan 
felmerült kiadásokra, ideértve  
a postaköltségeket, a GIRO és  
a VIBER költségeit, Elektronikus 
Fizetési és Elszámolási Rendszer 
díjszámla teljesítésével 
kapcsolatos költségeket,  
a devizaköltségeket, illetve az MNB 
negatív kamatelszámolásait. 
e) Fedezetül szolgál továbbá 
az országgyűlési képviselők 
választása kampányköltségeinek 
átláthatóvá tételéről szóló  
2013. évi LXXXVII. törvény szerint 
folyósított támogatásoknak.
f) Az előirányzat szolgál  
az államháztartás számviteléről  
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Áhsz.)  
1. mellékletében szereplő, kizárólag 
bevételi előirányzattal megtervezett 
központi kezelésű előirányzatok 
kiadásainak elszámolására, ha év 
végén – az Áhsz. 40. § (3) bekezdése 
szerint – a közhatalmi bevételek 
bármely időpontban történő 
visszatérülése miatt év végén  
a bevétel teljesítése negatív előjelű 
lenne. 
g) Az előirányzat a NAV végrehajtói 
letéti számlaintegráció kapcsán 
felmerülő központi költségvetési 
fedezet biztosítására szolgál.



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2021. évi 159. szám

 
7451

3. melléklet a 10/2021. (VIII. 26.) PM rendelethez

 1.  A Rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H I J K L M N O

Áh
t. 
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Jog- 

címnév
Előirányzat célja

Kifizetésben  

részesülők  

köre

Támo-  

gatás  

bizto-  

sításának  

módja

Támo-  

gatási  

előleg

Rendelkezésre  

bocsátás  

módja

Visszafizetés  

határ ideje
Biztosíték

Kezelő  

szerv

Lebonyo-  

lító szerv

Európai uniós 

forrásból  

finanszírozott 

költségvetési  

támogatás 

közreműködő  

szervezete)

4a. 391184
Beruházási 
Alap

A Kormány döntése 
alapján közvetlen vagy 
közvetett állami vagy 
önkormányzati vagyon 
növekedését, állagának 
javítását eredményező 
építési beruházások, 
továbbá egyéb 
szervezeteknek nyújtott 
építési beruházási 
támogatások 
fedezetének teljes vagy 
részbeni biztosítása.
A fedezetbiztosítás 
kiterjedhet e beruházási 
kör előkészítésére, 
megvalósítására és  
az ezek 
végrehajtásához 
közvetlenül szükséges 
ingatlanszerzésekre.

A Kormány 
döntése 
alapján.

Az állam- 
háztartásért 
felelős 
miniszter 
egyedi döntése 
alapján, 
előirányzat- 
átcsoporto- 
sításként.

Az 
előirányzat- 
átcsoporto- 
sításról szóló, 
az állam- 
háztartásért 
felelős 
miniszteri 
döntésben 
meg- 
határozott 
esetben.



7452 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2021. évi 159. szám
 

 2.  A Rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat M:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(M)

(9.)
A Kincstár az alábbiak kivételével:
a Lakástámogatás rendelet 25/A. §-a szerinti lakáspolitikát megalapozó kutatások, tanulmányok, a lakáscélú támogatások megismertetése, valamint pályázatkezeléssel kapcsolatos 
kiadások kötelezettségvállalása és teljesítésigazolása.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 4 998 920 445 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok 
jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 2. a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az 1. pont szerinti átcsoportosítás 
alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további – 4 998 920 445 forinttal  
történő túlteljesülését;

 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 64 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
a 2. melléklet szerint.

Felelős:  pénzügyminiszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 998 920 445

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 998 920 445

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 4 998 920 445

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 4 998 920 445 4 998 920 445

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
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2. melléklet az 1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozathoz

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda
K3 Dologi kiadások -64 000 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
380240 1 Az NHKV Zrt. támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 64 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban

Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

388740 3 Nemzeti Koncessziós Iroda -64 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 64 000 000 64 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.


	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 15/2021. (VIII. 26.) NVTNM rendelete
	az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szó

	A belügyminiszter 29/2021. (VIII. 26.) BM rendelete
	az igazságügyi szakértői intézménynél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, támogatásokról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 
52/2016. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelete
	egyes miniszteri rendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról

	A pénzügyminiszter 10/2021. (VIII. 26.) PM rendelete
	a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

	A Kormány 1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozata
	a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
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