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III. Kormányrendeletek

A Kormány 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 
felhasználásának rendjéről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15a–15c.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya kiterjed
a) a  központi költségvetésről szóló törvénynek a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetében 

(a továbbiakban: fejezet) eredeti előirányzatként megállapított fejezeti és központi kezelésű előirányzatokra,
b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Ávr.) alapján a fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra,
c) a költségvetési évet megelőző évekről áthúzódó, a fejezetet irányító szerv vezetőjének irányítása alá tartozó 

fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való 
kapcsolódására vagy annak hiányára

(a továbbiakban együtt: előirányzatok).

2. §  Az e rendelet hatálya alá tartozó források felhasználása tekintetében az Ávr. rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha 
e rendelet eltérő szabályokat nem állapít meg.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E rendelet alkalmazásában
  1.  alapok alapja: a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet] 3.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti alap, a  2021–2027 programozási időszak 
tekintetében a holdingalap,

  2.  alapok alapját végrehajtó szervezet: a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B.  §-a szerinti szervezet, valamint 
a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.)  
Korm. rendelet] 31. §-a szerinti holdingalapot végrehajtó szervezet,

  3.  CEF projekt: az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) társfinanszírozásával megvalósuló 
közlekedési tárgyú projekt,

  4.  donor ország: az  EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében Izland, a  Liechtensteini Hercegség és 
a Norvég Királyság, valamint a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében a Norvég Királyság,

  5.  együttműködési megállapodás: az  egyrészről az  Izland, a  Liechtensteini Hercegség, a  Norvég Királyság, 
és másrészről Magyarország között az  EGT Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának 
végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a  Norvég Királyság és Magyarország között 
a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési 
megállapodás,
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  6.  jogosulatlan forrásfelhasználás: a  2007–2013 programozási időszakban a  pénzügyi eszközök esetében 
a kedvezményezett jogszabályban vagy a megkötött hitel-, kölcsön- vagy tőkebefektetési megállapodásban 
előírt kötelezettségeinek a  kedvezményezett által történő megszegése, továbbá a  pénzügyi közvetítő 
jogszabályban vagy a  közvetítői szerződésben előírt kötelezettségeinek a  pénzügyi közvetítő által történő 
megszegése, amelynek eredményeképpen az  Európai Unió vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek 
vagy sérülhetnek,

  7.  Kétoldalú Kapcsolatok Alapja: az  EGT Finanszírozási Mechanizmus és a  Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
2014–2021-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet] 3. § 20. pontja szerinti alap,

  8.  kifizető ügynökség: a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, 
a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti 
szervezet,

  9.  közreműködő szervezet: a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 17. pontja, 
a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 26.  pontja, valamint az  Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az  Európai Szociális Alap Pluszra, a  Kohéziós Alapra, az  Igazságos Átmenet Alapra és az  Európai 
Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az  előbbiekre 
és a  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a  Belső Biztonsági Alapra és a  határigazgatás és 
a  vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról 
szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 8.  pontja szerinti 
szervezet,

10.  közszféra szervezet: a 2014–2020 programozási időszak tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdés 23. pontja, a 2021–2027 programozási időszak tekintetében a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 
3. § 11. pontja szerinti szervezet,

11.  közvetlen irányítású uniós program: azok az Európai Bizottság által meghirdetett – e rendelet vonatkozásában 
a  17.  § (1)  bekezdésében felsorolt – programok, amelyek keretében valamely uniós intézmény dönt 
a rendelkezésre álló pénzforrások pályáztatásáról és elosztásáról,

12.  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, 
az  Európai Halászati Alapból, valamint az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok 
és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti szerv,

13.  Nemzeti Kapcsolattartó: az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében 
a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 11. pontja szerinti szervezet,

14.  országos kihatású projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 31. pontja szerinti projekt,
15.  pénzügyi befejezés: a  projekt megvalósítása során keletkezett elszámoló bizonylatoknak az  egységes 

működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  melléklet 74. alcíme, a  272/2014.  
(XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 42. pontja vagy a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 76. alcíme szerinti 
kiegyenlítése,

16.  program menedzsment forrás: az  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak 
tekintetében a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § 33. pontja szerinti forrás,

17.  Program Operátor: az  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021-es időszak tekintetében 
a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 5. § 14. pontja szerinti szervezet,

18.  projekt-előkészítési támogatás: a  2021–2027 programozási időszakban a  közvetlen irányítású uniós 
programok pályázatainak előkészítésére nyújtott támogatás,

19.  projekt önerő-támogatás: a  közvetlen irányítású uniós programokból támogatásban részesülő 
kedvezményezettek, valamint a  közvetlen irányítású uniós programokra pályázó szervezetek részére 
a  támogatás feltételeként előírt, meghatározott mértékű, az  Ávr. 75.  § (4a)  bekezdése szerinti saját forrás 
biztosítására irányuló támogatás,

20.  SCO módszer: az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67.  cikke, valamint az  1304/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke szerinti egyszerűsített költségelszámolási rendszer,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 153. szám 7171

21.  szabálytalanság: a  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 24.  pontja, a  121/2021. (III. 10.)  
Korm. rendelet 3. § 42. pontja, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 47. pontja, a 2007–2013 
programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az  Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz pénzügyi alapok egyes, a  területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról 
szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 20.  pontja, a  2007–2013. programozási 
időszakban a  Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági 
és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról szóló 
359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 3.  § 9.  pontja, a  2014–2020 programozási időszakban az  Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és az  Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló 
együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet] 3.  § (1)  bekezdés 30.  pontja, a  2007–2013. programozási időszakban 
az  Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–
Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 
228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés g)  pontja, a  2014–2020 programozási időszakban 
az  Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–
Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018.  
(IV. 20.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 14.  pontja, a  82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet, az  Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet] 3.  § (1)  bekezdés 7.  pontja, valamint a  256/2021. (V. 18.)  
Korm. rendelet 3. § 18. pontja szerinti fogalom,

22.  Szabályzatok: a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. § 45. pontja szerinti szabályzatok,
23.  támogató: az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 48.  § (3)  bekezdése 

szerinti személy,
24.  technikai segítségnyújtás: a  4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a  121/2021. (III. 10.) Korm. rendeletben és 

a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott forrás,
25.  végrehajtó szerv: az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti vállalkozás 

vagy szerv.

3. Az előirányzatok felhasználásának közös szabályai

4. § (1) A  kötelezettségvállaló gondoskodik az  előirányzatok – felhasználási céljainak, jogcímeinek megfelelő – 
felhasználásáról. A  kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik az  előirányzatok terhére történő felhasználás cél- és 
szabályszerűségének betartásáért és betartatásáért.

 (2) A  kötelezettségvállaló a  kötelezettségvállalásokat és azok szakmai teljesítését figyelemmel kíséri, valamint 
a  kötelezettségvállalással terhelt, de felhasználásra nem kerülő maradvány összegéről írásban tájékoztatja 
a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetőjét.

 (3) Az előirányzat kezelő szerve – a 39. § és a 49. § szerinti előirányzatok esetén a kifizető ügynökség az irányító hatóság 
közreműködésével – az  éves beszámoló, valamint a  zárszámadás keretében a  fejezetet irányító szerv részére 
szöveges értékelést ad az  előirányzat felhasználásáról, a  megvalósított szakmai célokról és a  nevesített feladatok 
végrehajtásáról.

 (4) A  lezárt európai uniós és hazai támogatási program fejezeti kezelésű előirányzatait érintő követelések kezeléséről 
a kötelezettségvállaló, az előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványának központi 
költségvetésbe történő utalásáról a fejezetet irányító szerv gondoskodik.

 (5) A  követelés behajthatatlanná történő minősítéséről a  kötelezettségvállaló, a  közreműködő szervezet vagy 
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik.

 (6) Országos kihatású projekt esetén a  vonatkozó előirányzat felhasználásának folyamatát, ellenőrzését 
és a  kapcsolattartás módját a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program és a  Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív Program Plusz irányító hatósága és a  projekt szakmai tartalmáért felelős irányító 
hatóság között létrejövő megállapodásban kell rögzíteni.

 (7) Az országos kihatású projekt részére nyújtandó támogatás kifizetése céljából a projekt szakmai tartalmáért felelős 
irányító hatóság olyan átutalást teljesíthet a  kedvezményezett vagy a  szállító részére, amely esetén a  folyósítás 
évében történő visszapótlás a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzat terhére, az érintett 
operatív program javára lehetséges.
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 (8) Az előirányzat-módosítási jogköröket
a) a fejezeten belüli átcsoportosítás,
b) a  fejezetek intézményei közötti, az  intézménytől más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatára irányuló, 

továbbá a  fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozóan az  előirányzat céljának, rendeltetésének megfelelő, 
megállapodáson alapuló, a kiemelt előirányzatok főösszegét nem érintő átcsoportosítás, valamint

c) az Áht. 33. § (3)–(7) bekezdése szerinti átcsoportosítás
vonatkozásában a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy gyakorolja.

 (9) Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti átcsoportosítást a 15. § szerint kell végrehajtani.
 (10) A fejezeti likviditást biztosító átcsoportosítás a kezelő szervek adatszolgáltatása alapján történik.

5. §  Az előirányzatok felhasználásával kapcsolatos kincstári és banki szolgáltatások díjait – ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik – az  EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére kell 
elszámolni.

6. §  A  kedvezményezett által fizetendő kötbért a  fizetési felszólításban megjelölt fizetési számlára kell átutalni. 
Az  irányító hatóság – közreműködő szervezet kijelölése esetén a  közreműködő szervezet – a  befizetett kötbért 
a befizetéstől számított hét napon belül arra az előirányzatra utalja át, amelyről az adott projektre megítélt európai 
uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás folyósítása történt.

7. §  A  támogatói okirat visszavonása, a  támogatási vagy közvetítői szerződéstől való elállás vagy a  támogatás egyéb 
okból történő visszafizetése esetén megfizetett kamat annak az előirányzatnak a céljával megegyezően használható 
fel, amelyből a támogatás nyújtására sor került.

8. §  Költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi 
önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett – a  2021–2027 
programozási időszak tekintetében, továbbá a közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló 
gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács kedvezményezett – esetében, ha
a) a  kedvezményezett a  fizetési számláit az  Áht. alapján a  Magyar Államkincstárnál (a  továbbiakban: Kincstár) 

köteles vezetni, vagy az  európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére a  Kincstárnál 
külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) a megítélt támogatás összege nem éri el az ötvenmillió forintot,
a fel nem használt támogatási előleg nem minősül jogosulatlan felhasználásnak, visszafizetése során nem lehet 
ügyleti kamatot felszámítani.

9. § (1) Az európai uniós forrást megelőlegező előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a következő esetekben 
lehetséges:
a) az európai uniós forrásból finanszírozott jövedelemtermelő projektek esetén a IV. fejezet szerinti, a megtérülő 

projektköltségre jutó központi költségvetési kiadások megtérítésére,
b) részben vagy egészben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek Európai Bizottság felé 

el nem számolható, le nem vonható általános forgalmi adó összegének kiegyenlítésére,
c) a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási 

Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködéshez kapcsolódó programjai esetében az uniós 
támogatásnak az  Európai Területi Együttműködés (2014–2020) előirányzatból történő – a  126/2016. (VI. 7.) 
Korm. rendelet szerinti – megelőlegezésére,

d) a  2021–2027 közötti kohéziós politikai operatív programok, valamint a  vidékfejlesztési és halászati 
programok előirányzatai, továbbá a Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzata tekintetében a  tagállamnál 
a programok Európai Bizottság általi elfogadásáig felmerülő azon kiadás finanszírozására, amely a programok 
Európai Bizottság általi elfogadása esetén az európai uniós forrást nyújtó szerv felé elszámolhatóvá válik,

e) az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat tekintetében az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának a Szabályzatok 8.11. cikk 
2.  pont i)  alpontja szerinti előkészítéséhez kapcsolódóan a  Nemzeti Kapcsolattartónál az  együttműködési 
megállapodás aláírásáig felmerülő azon költség finanszírozására, amely a  Szabályzatok 8.11.  cikk 8.  pontja 
alapján az együttműködési megállapodás aláírása esetén a donor ország felé elszámolhatóvá válik,
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f ) a részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek európai uniós forrást nyújtó szerv 
felé el nem számolható kiadásainak finanszírozására,

g) európai uniós forrás terhére jóváhagyott programok, projektek szabálytalanságból vagy jogosulatlan 
forrásfelhasználásból adódó, Magyarországot terhelő európai bizottsági követelések kiegyenlítésére abban 
az esetben, ha az összeg nem terhelhető át a kedvezményezettekre,

h) az Európai Bizottság javaslatára költségnyilatkozatban vagy a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti 
program esetén az éves jelentés keretében már elszámolt, vitatott számlák uniós részének elszámolására, ha 
a kedvezményezett felé a követelés előírása még nem történt meg,

i) a  Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat tekintetében a  lebonyolító szervek részére kifizetett támogatás 
finanszírozására,

j) a 15. § (6) bekezdése szerinti esetben,
k) a  126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott esetekben, valamint a  83/2018.  

(IV. 20.) Korm. rendelet 24. §-ában meghatározott esetben,
l) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat a Kormány 

döntése következtében megszüntetésre, visszavonásra vagy egyes projektelemek visszavonásával 
módosításra került, vagy

m) ha a kedvezményezett által nem befolyásolható olyan körülmény merül fel, amely az európai uniós forrásból 
finanszírozott projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés 
c)  pontja vagy a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 168.  §-a szerinti költségnövekménynek nem minősülő 
kiadást keletkeztet.

 (2) Az  előirányzatoknak az  (1)  bekezdés f )–k)  pontja szerinti felhasználásáról a  fejezetet irányító szerv vezetője  dönt. 
Ha  az  előirányzat-felhasználás összege az  (1)  bekezdés f )–k)  pontja szerinti esetben projektenként eléri 
az  ötvenmillió forintot, a  126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 1.  §-a szerinti program vagy a  83/2018. (IV. 20.) 
Korm. rendelet 1. §-a szerinti program esetében a százötvenezer eurót, azok felhasználásához az államháztartásért 
felelős miniszter jóváhagyása szükséges.

 (3) Az  előirányzatoknak az  (1)  bekezdés l) és m)  pontja szerinti felhasználásáról a  Kormány egyedi ügyben hozott 
határozatban dönt.

 (4) Ha az (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben az előirányzat-felhasználás
a) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja vagy
b) a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 168. § (1) bekezdése
szerinti költségnövekménynek minősülő kiadás finanszírozásához szükséges, az  előirányzat-felhasználásról 
az  a)  pont szerinti esetben az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3–6.  §-a szerint, a  b)  pont szerinti esetben a  256/2021.  
(V. 18.) Korm. rendelet 171–173. §-a szerint a Kormány egyedi ügyben hozott nyilvános határozatban dönt.

10. § (1) Az  előirányzat 9.  §-ban foglaltak szerinti társfinanszírozáson felüli felhasználásának és a  tartalék 14.  § szerinti 
felhasználására irányuló igény jóváhagyása esetén a  biztosított finanszírozás terhére a  támogató költségvetési 
támogatást nyújthat
a) fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján,
b) önálló támogatási szerződés keretében vagy
c) a projekt európai uniós támogatási szerződésében
a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza
a) a támogatás összegét és folyósításának ütemezését,
b) a támogatás folyósításának módját, valamint
c) a folyósított támogatással való elszámolás módját és az annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

 (3) Az ütemezés megállapítása során figyelembe kell venni a folyósításra kerülő előleg összegét is.
 (4) A  támogató a  támogatás szabályszerű felhasználását a  szerződésben meghatározott gyakorisággal, de legalább 

a projekt pénzügyi befejezésekor ellenőrzi. A fejezetet irányító szerv az ellenőrzési feladatát az irányító hatóság vagy 
a közreműködő szervezet bevonásával is elláthatja.
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II. FEJEZET
AZ EGYES FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKBÓL NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA 
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

4. Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat-felhasználási 
szabályai

11. § (1) Az  EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: előirányzat) célja a  közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, a  közösségi és európai 
uniós forrásból nem fedezett, el nem számolható, azonban a  programok lebonyolításához és a  programok 
fenntartási időszakához kötődő kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének 
biztosítása, így különösen
a) a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása, valamint
b) a  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(a  továbbiakban: SZPI) által ellátott végrehajtó szervezeti, végrehajtó ügynökségi, közreműködő szervezeti, 
projekt megvalósítói, lebonyolítói és tanácsadói feladatok, valamint a  közös és közös horizontális, továbbá 
a  nemzeti és nemzeti horizontális feladatok európai uniós forrásból nem fedezett vagy európai uniós 
támogatásból el nem számolható költségeinek finanszírozása
ba) a  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról 

szóló kormányrendeletben meghatározott tevékenységekből eredően,
bb) a  2014–2020 és a  2021–2027 közötti kohéziós politikai operatív programokhoz, valamint 

a vidékfejlesztési és halászati programokhoz kapcsolódóan,
bc) az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programokhoz kapcsolódóan,
bd) az EGT Finanszírozási Mechanizmus támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
be) a Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
bf ) a Svájci Hozzájárulás támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódóan,
bg) az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódóan,
bh) a PHARE és Átmeneti támogatás programokhoz kapcsolódóan,
bi) a közvetlen irányítású uniós programokhoz kapcsolódóan.

 (2) Az  előirányzat a  fejlesztéspolitikai intézményrendszer központi költségvetési szerv kedvezményezettje számára 
az Áht. 33. § (4) bekezdés b) pontja szerinti fejezetek közötti megállapodással kerül átadásra.

 (3) A fejlesztéspolitikai intézményrendszer nem központi költségvetési szerv kedvezményezettje részére az előirányzat 
támogatási szerződés megkötésével vagy támogatói okirat kibocsátásával kerül átadásra.

 (4) A  kedvezményezett működéséhez nem európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás biztosítása 
időarányosan történik. Az időarányostól eltérő folyósítást a kedvezményezett írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

 (5) Az  időarányostól eltérő felhasználást – a  szerződés módosításával – a  támogató abban az  esetben engedélyezi, 
ha a  kedvezményezett a  pénzforgalmi terve benyújtásával igazolja, hogy a  költségvetési támogatás időarányos 
folyósítása a folyamatos működését veszélyeztetné.

 (6) A  költségvetési támogatás a  támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is 
nyújtható.

12. §  Nem uniós forrásból biztosított előleg egy összegben vagy részletekben történő folyósítására az  Ávr. szabályai 
szerint kerülhet sor, ha az időarányos finanszírozás a támogatási cél megvalósítását nem teszi lehetővé.

5. A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat-felhasználási szabályai

13. § (1) A  Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában 
a  továbbiakban: előirányzat) célja a  Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében 
el nem számolható költségeinek finanszírozása a  fővárosi önkormányzat és az  állam közötti – a  budapesti 4-es – 
Budapest Kelenföldi pályaudvar – Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló  
2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: 2005. évi LXVII. törvény) 5. §-a szerint módosított – finanszírozási szerződés 
alapján.
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 (2) Az előirányzat
a) a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek 

finanszírozására és
b) az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozására
használható fel.

 (3) Az előirányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásával kapcsolatos pénzügyi ellenőrzési feladatok ellátásával 
a Kincstár bízható meg.

 (4) Az  előirányzat (2)  bekezdés a)  pontja szerinti felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátásának 
finanszírozására a 2005. évi LXVII. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott összeg használható fel.

6. A Fejezeti általános tartalék előirányzat-felhasználási szabályai

14. § (1) A  Fejezeti általános tartalék előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzat) a  részben 
európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az  előre nem látható kiadások 
finanszírozására használható fel, különösen
a) szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítésére 

abban az esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy 
ha a  behajtás időpontja előtt a  visszafizetésre az  adott programért felelős szervezethez vagy a  fejezetet 
irányító szervhez felszólítás érkezik,

b) a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozására,
c) ha a kedvezményezettnek vagy közvetítőnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós 

forrásból finanszírozott támogatási vagy közvetítői szerződés részben vagy egészben nem finanszírozható 
európai uniós forrásból, de a  szerződésben foglaltak megvalósítására az  államot kötelezettség terheli, és 
a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

d) a  4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a  126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, 
a  83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet és a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti késedelmi kamat 
megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére, ha az  európai uniós forrásból finanszírozott 
költségvetési támogatás késedelmes kifizetése a fejezetet irányító szervnek vagy az operatív program irányító 
hatóságának felróható okból történt,

e) szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a  kedvezményezettet terhelő visszafizetési 
kötelezettség esetén a  visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési 
támogatás összege és a  visszakövetelt összeg után fizetendő kamat megfizetésére, ha a  projekt 
megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

f ) a  támogató számára a  kedvezményezettel szemben fizetési kötelezettséget megállapító, polgári perben 
meghozott jogerős bírósági határozat vagy polgári nemperes eljárásban meghozott jogerős határozat 
alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint eljárási költség megfizetésére,

g) a  közlekedési tárgyú projekteket megvalósító, 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet 
kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a  visszaköveteléssel érintett európai uniós 
forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő ügyleti kamat megfizetésére, vagy

h) ha a  2007–2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti 
agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból, de 
jogorvoslati eljárás alapján a  támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az  az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikkével összhangban nyújtható állami 
támogatásnak minősül.

 (2) Nem finanszírozható az  előirányzat terhére az  (1)  bekezdés e)  pontja szerinti igény egyéni vállalkozó, egyéni cég 
vagy – 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság kivételével – gazdasági 
társaság esetében.

15. § (1) Az előirányzat terhére történő finanszírozást az adott programért felelős irányító hatóság vagy – a 14. § (1) bekezdés 
b) pontja esetén – a kifizető ügynökség kezdeményezi.

 (2) A tartalék felhasználására irányuló igényt a fejezetet irányító szerv részére kell megküldeni.
 (3) A  fejezetet irányító szerv a  (2)  bekezdés alapján beérkezett igényeket beérkezési sorrendben dolgozza  fel. 

A  fejezetet irányító szerv vezetője a  feldolgozott igények alapján dönt az  egyes igények teljesítésének 
jóváhagyásáról, és ezzel összefüggésben gondoskodik az előirányzat átcsoportosításáról.
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 (4) A  14.  § (1)  bekezdés c) és e)  pontja szerinti esetben az  előirányzat terhére történő finanszírozási igényről való 
döntéssel egyidejűleg a  fejezetet irányító szerv vezetője a  projekt megvalósításához fűződő nemzeti érdek 
tekintetében is döntést hoz.

 (5) A  fejezetet irányító szerv a  tartalék felhasználásra irányuló jóváhagyott kötelezettségvállalás bizonylatának egy 
példányát megküldi az adott programért felelős irányító hatóság vagy a kifizető ügynökség részére.

 (6) Ha az előirányzat teljes összegben felhasználásra kerül, a 14. § (1) bekezdése szerinti kiadások fedezetét az európai 
uniós bevételek zavartalan lehívása érdekében az érintett európai uniós előirányzat terhére kell biztosítani.

 (7) A 14. § (1) bekezdés c) és e) pontja alkalmazásában nemzeti érdeknek minősül különösen az, ha a finanszírozásra 
számot tartó tevékenység
a) Magyarország uniós jogból vagy nemzetközi jogból fakadó kötelezettsége teljesítéséhez,
b) nemzeti stratégiában meghatározott cél eléréséhez,
c) cselekvési terv végrehajtásához,
d) az Országgyűlés vagy a Kormány döntése értelmében nemzeti vagy országos érdekűnek minősül, és ennek 

elvégzéséhez, vagy
e) a lakosság széles körét érinti, és állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátásához vagy a közjó egyébként 

történő előmozdításához
járul hozzá.

 (8) Az irányító hatóság a követeléskezelést a 14. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti esetben a finanszírozási igényről 
történő döntés meghozataláig, a  14.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti esetben a  jogerős határozat meghozataláig 
felfüggeszti.

7. Az alapok alapja előirányzatainak felhasználási szabályai

16. § (1) Az  alapok alapja előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzat) az  operatív programokból 
lehívott források terhére több pénzügyi eszköznek történő támogatásnyújtásra szolgál.

 (2) A pénzügyi eszközök végrehajtása az alapok alapján keresztül történik.
 (3) Az előirányzat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szabályai szerint használható 

fel.
 (4) Az  alapok alapját végrehajtó szervezet az  operatív programokból az  előirányzat számára rendelkezésre bocsátott 

összeget az  érintett irányító hatóság által jóváhagyott program szerinti finanszírozás céljából, a  finanszírozási 
megállapodás rendelkezései szerint használhatja fel.

 (5) Az előirányzaton
a) bevételként az alapok alapját végrehajtó szervezet által összeállított, az irányító hatóság által jóváhagyott és 

átutalt lehívási értesítések összege, valamint a visszafizetett források teljesítése történik,
b) kiadásként a  végső kedvezményezett és a  pénzügyi közvetítők felé történő kifizetések teljesítése, valamint 

a  többlet-kötelezettségvállalás és a  díjazás fedezetéül szolgáló visszafizetett forrás átutalása a  központi 
költségvetés közvetlen bevétele megfelelő számlájára történik.

 (6) A  felszabadított vagy visszafizetett forrásokat az  alapok alapját végrehajtó szervezet az  irányító hatóság előzetes 
írásbeli jóváhagyásával, az előirányzat céljának megfelelően használhatja fel.

 (7) Nem minősül jogosulatlan forrásfelhasználásnak vagy szabálytalanságnak, ha a  kedvezményezett a  pénzügyi 
közvetítővel szemben fennálló fizetési kötelezettségének gazdasági tevékenysége körében felmerülő üzleti 
kockázatból eredő fizetési nehézség révén nem képes eleget tenni, vagy ha a  pénzügyi közvetítő egy adott 
pénzügyi eszköz hitelkockázatának révén realizált hitelezési vagy befektetési veszteséget szenved el.

8. Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat-felhasználási szabályai

17. § (1) A Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja 
támogatás biztosítása
  1.  – a CEF projektek kivételével – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz,
  2.  a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz,
  3.  az Erasmus+,
  4.  az Európai Védelmi Alap,
  5.  a Digitális Európa,
  6.  a LIFE,
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  7.  az Egységes Piac Program,
  8.  a Kreatív Európa,
  9.  az Adóügyi Együttműködés, vámügyi együttműködés és csalás elleni program,
10.  az Európai Szolidaritási Testület,
11.  az ESZA+ foglalkoztatás és szociális innovációk ág,
12.  az EU4Health,
13.  az Euratom Kutatás és Képzési Program 2021–2025,
14.  a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és értékek,
15.  az Igazságügyi együttműködés,
16.  az Európai Űrprogram,
17.  a Fúziósenergia-fejlesztés (ITER) vagy
18.  az Innovációs Alap
programok keretében megvalósuló projektek előkészítési és önerőköltségeinek finanszírozására.

 (2) Az előirányzat keretében lehetőség van a 2014–2020 programozási időszak közvetlen uniós programjaihoz tartozó 
pályázatok támogatására is. Ebben az esetben a már benyújtott, de még el nem bírált pályázatok önerőköltségeinek 
finanszírozására nyújtható be kérelem.

 (3) Az előirányzat – legfeljebb 4%-ának erejéig – fedezetet biztosít továbbá lebonyolítói díj kifizetésére az arra kötött 
megállapodásban foglaltak szerint.

 (4) A kezelő szerv feladatai ellátása érdekében lebonyolító szervet vehet igénybe.
 (5) A  lebonyolító szervezetre delegált feladatokat a  fejezetet irányító szerv és a  lebonyolító szervezet közötti 

megállapodásban kell rögzíteni.
 (6) A  fejezetet irányító szerv vezetője az előirányzat kezelésére elkülönített előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit 

a Kincstárnál.
 (7) Lebonyolító szerv igénybevétele esetén a  fejezetet irányító szerv vezetője az  előirányzat-felhasználási 

keretszámlához kapcsolódó alszámlára rendelkezési jogot biztosít a lebonyolító szervezet részére.

18. § (1) A  projekt önerő- és előkészítési támogatás (e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: támogatás) támogatási 
formája vissza nem térítendő támogatás. Az  előkészítési támogatás formája – ha az  a  közvetlen irányítású uniós 
program terhére elszámolható – visszatérítendő támogatás.

 (2) A támogatás egyedi döntéssel, pályázati úton nyújtható.
 (3) A  támogatás éves ütemezésben, a  megítélt éves támogatási összeg 100%-át kitevő támogatási előlegként kerül 

kifizetésre. A támogatás éves összegét támogatói okirat határozza meg.
 (4) A támogatásban

a) költségvetési szerv,
b) nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett,
c) helyi önkormányzat,
d) önkormányzati társulás,
e) egyesület,
f ) köztestület,
g) egyházi jogi személy,
h) alapítvány,
i) közalapítvány és
j) gazdasági társaság
részesülhet a közvetlen irányítású uniós program támogatásra számot tartó projektje megvalósításához.

19. § (1) A 18. § (2) bekezdése szerinti pályázatnak tartalmaznia kell legalább
a) a támogatást igénylő szervezet

aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) fizetési számlájának számát,

b) a támogatott tevékenységet,
c) a támogatás felhasználásának határidejét,
d) a támogatás igényelt összegét,
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e) a szakmai programot (projekttervet),
f ) a pénzügyi tervet és
g) a pályázó kötelezettségvállalását a közvetlen irányítású uniós programban való részvételéről.

 (2) Az önerő-támogatás összege nem haladhatja meg az igényelni tervezett európai uniós pályázati felhívásban előírt 
önerő mértékét.

 (3) A  támogatás intenzitásának legmagasabb mértéke 100%. Ha a  támogatás állami támogatásnak minősül, 
a támogatás jogcíméhez tartozó támogatási kategória szerint nyújtható.

 (4) A támogatás feltételeit részletesen a pályázati felhívás rögzíti.

20. § (1) A támogatási igényről a 37. § a) pontja szerinti személy dönt.
 (2) A támogatói okiratot írásba kell foglalni.
 (3) A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben előlegként vagy részletekben történik.
 (4) A támogatás vonatkozásában biztosítékot kell nyújtani.
 (5) Ha az  előkészítési támogatás összege vagy annak egy része a  kedvezményezett közvetlen irányítású uniós 

program támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, ezen összegeket a  támogatott a  támogató részére  
– ügyletikamat-mentesen – köteles visszafizetni.

9. Uniós programokkal kapcsolatos kifizetések

21. § (1) Az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) [a továbbiakban: ÚMVP (II. NVT)] Európai Unió felé el nem 
számolható kiadásai előirányzat célja a kifizetések finanszírozása, ha a 2007–2013 programozási időszakban európai 
uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható 
európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy 
az az EUMSz 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül.

 (2) A kifizetések forrása a Fejezeti általános tartalékból kerül átcsoportosításra.

III. FEJEZET
AZ EGYES KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOKBÓL NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA 
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

10. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat felhasználási szabályai

22. §  Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat a 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerint 
használható fel.

11. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzat és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzat felhasználási szabályai

23. § (1) Az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzat és az  Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzatok) célja 
a  CEF projektek, valamint azok koordinálásával összefüggő elszámolható és az  európai uniós forrásból nem 
fedezett, el nem számolható, azonban a projektek lebonyolításához és a projektek fenntartási időszakához kötődő 
kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen tevékenységek kiadásai fedezetének biztosítása, így különösen
a) a CEF projektek előkészítési és végrehajtási költségeinek,
b) a  CEF programtámogató tevékenység végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, CEF projekt keretében 

elszámolható működési költségek,
c) a CEF pályázatok előkészítéséhez, benyújtásához és megvalósításához kapcsolódó szakértői szerződések,
d) a  deviza utóterhelési díjak, az  árfolyam-különbözet, valamint a  CEF terhére el nem számolható általános 

forgalmi adó és egyéb, a végrehajtás során felmerülő el nem számolható költségek, valamint
e) a CEF projektek végrehajtása során vagy azt követően az Európai Unió részére történő visszafizetések
finanszírozása.

 (2) A CEF projektek támogatásáról a Kormány a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. alcíme szerinti határozattal dönt.
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 (3) Az előirányzatok terhére támogatásban részesíthető kedvezményezett:
a) a végrehajtó szerv,
b) az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
c) az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint tagállami kedvezményezett.

 (4) Az  előirányzatok terhére megállapított támogatás támogatási szerződéssel bocsátható a  kedvezményezett 
rendelkezésére, a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.

 (5) A  támogatás a  beszámoló elfogadását követően utófinanszírozással vagy szállítói kifizetéssel, időarányosan vagy 
teljesítésarányosan folyósítható.

 (6) A megítélt támogatás terhére támogatási előleg és szállítói előleg folyósítható.
 (7) A támogatási összeg 10%-át meghaladó mértékű támogatási előleg az államháztartásért felelős miniszter előzetes 

jóváhagyásával folyósítható.
 (8) Szállítói előleg a  kedvezményezett és a  szállító közötti szerződés összege 30%-áig biztosítható a  szállító részére, 

a szállítói előlegnek közvetlenül a szállító fizetési számlájára történő folyósítással.

12. Az agrár-vidékfejlesztési és halászati célú előirányzatok felhasználásának szabályai

24. § (1) A Vidékfejlesztési Program előirányzat (ezen § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználása uniós és 
hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
kerül biztosításra.

 (2) Az előirányzat
a) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 

az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra 
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a  források és a  források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, 
valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a  2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy

c) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerint használható fel.

25. § (1) A  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program és a  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz előirányzat 
(ezen § alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzat) felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással valósul 
meg. A  közösségi finanszírozás az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapból és az  Európai Tengerügyi, Halászati és 
Akvakultúra-alapból kerül biztosításra.

 (2) Az előirányzat
a) az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a  2328/2003/EK, a  861/2006/EK, az  1198/2006/EK és 

a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a  közös halászati politikáról, az  1954/2003/EK és az  1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint 
a  2371/2002/EK és a  639/2004/EK tanácsi rendelet és a  2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy
d) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerint használható fel.

13. A Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat felhasználási szabályai

26. § (1) A  nemzeti hatóság a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető 
szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 413/2021. (VII. 13.)  
Korm. rendelet] 9.  §-ában meghatározott feladatai ellátására a  413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 1.  melléklete 
szerinti lebonyolító szervet vehet igénybe.
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 (2) A  lebonyolító szervre delegált feladatokat és a  részére folyósítható támogatást a  fejezetet irányító szerv és 
a lebonyolító szervezet közötti megállapodásban kell rögzíteni.

27. § (1) A Nemzeti Helyreállítási Alap (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: előirányzat) a  Helyreállítási és 
Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Tervben meghatározott és a  Kormány intézkedési listát elfogadó 
határozatával jóváhagyott reformok, mérföldkövek, célértékek elérését és megvalósítását szolgáló projektek 
finanszírozására szolgál.

 (2) Az előirányzat a 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet szabályai szerint használható fel.

28. § (1) Az előirányzat terhére a 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 86. §-a szerinti projekt indító támogatás is nyújtható.
 (2) A projektindító támogatás támogatási formája vissza nem térítendő támogatás.
 (3) Ha a  projektindító támogatás összege vagy annak egy része a  támogatást igénylő a  413/2021. (VII. 13.)  

Korm. rendelet 44.  §-a szerinti támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, a  projektindító támogatást 
e támogatási szerződés hatálybalépését követő 45. napon belül a 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 65. §-a alapján 
át kell forgatni.

14. Végrehajtás Operatív Program Plusz előirányzat speciális felhasználási szabályai

29. § (1) A  Végrehajtás Operatív Program Plusz (a  továbbiakban: VOP Plusz) keretében SCO módszerrel a  központi 
költségvetésbe elszámolt uniós bevétel terhére az  uniós intézményrendszer és ellátói – a  Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóság, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság, a  NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az  Új Világ Nonprofit Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság – részére
a) a programok sikeres végrehajtása érdekében szükséges hatékony adminisztratív kapacitás és feltételrendszer 

biztosításához elengedhetetlen költségek,
b) a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és a központi szolgáltató által nyújtott infokommunikációs szolgáltatások 

használatával és üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek vagy
c) a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) 

Korm. rendelet szerinti monitoring, és információs rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó 
költségek

finanszírozására a VOP Plusz irányító hatósága támogatási szerződést köthet vagy támogatási okiratot bocsáthat ki.
 (2) A  támogatás éves ütemezésben, a  megítélt éves támogatási összeg 100%-át kitevő támogatási előlegként kerül 

kifizetésre. A támogatás éves összegét támogatói szerződés vagy támogatói okirat határozza meg.
 (3) A támogatási szerződésnek vagy támogatói okiratnak tartalmaznia kell legalább

a) a  támogatott tevékenység meghatározását, a  projektszintű mérföldköveket, a  műszaki-szakmai tartalom 
leírását, a  teljesítendő indikátorokat és azok célértékeit, teljesítésük határidejét, valamint a  projektre 
vonatkozó horizontális követelmények egyértelmű, nyomon követhető meghatározását,

b) a támogatás összegét, a támogatási intenzitást, a támogatási kategóriát és az elszámolható költségeket,
c) a projekt fizikai befejezésének, megvalósításának határidejét,
d) a  támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit a kedvezményezett által benyújtott költségterv 

alapján,
e) a támogatás – ideértve az előleget is – igényléséhez benyújtandó alátámasztó dokumentumok felsorolását,
f ) a beszámolással és az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a  jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét, a  visszafizetés 

biztosítékait és a  biztosítékmentesség tényét, a  biztosítékmentesség alapjául szolgáló jogszabályi 
rendelkezés egyértelmű megjelölésével,

h) a  támogatással kapcsolatos iratok, valamint a  támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű 
megőrzésének határidejét,

i) az  e  rendelet szerinti adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az  azokban bekövetkező változások 
irányító hatóság felé történő bejelentésének kötelezettségét, a  bejelentési kötelezettség elmulasztásának 
következményeit,

j) a jogviszony megszüntetésének egyes eseteit, valamint
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k) a  korrupcióellenes záradékot, amely szerint: „A kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, 
vagy harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a  közélet tisztaságára vonatkozó, 
valamint a  korrupcióellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A  kedvezményezett nem fogadhat 
el, nem ajánlhat fel és nem adhat az  eljáró harmadik személynek ajándékot, pénzbeli vagy nem pénzbeli 
juttatást.”.

 (4) A támogatások kifizetésére, elszámoltatására a monitoring- és információs rendszert kell alkalmazni.

IV. FEJEZET
A KÖZSZFÉRA SZERVEZET KEDVEZMÉNYEZETTEK ÖNERŐ-TÁMOGATÁSA

30. §  A  támogató a  2014–2020 programozási időszakban az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
61.  cikke szerinti, a  befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint az  1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 65.  cikk (8)  bekezdése szerinti, a  végrehajtásuk során nettó bevételt termelő 
projektek esetén a  költség-haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján 
meghatározott, e fejezet szerinti önerőt megtéríti (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: önerő-támogatás).

31. § (1) A  nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett részére a  30.  § szerinti önerő akkor 
téríthető meg, ha a megtérülő projektköltségre eső bevétel nem a közszféra szervezet kedvezményezettnél, hanem 
a központi költségvetés bevételeként jelenik meg.

 (2) A  30.  § szerinti önerő az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé 
vállalt kötelezettséggel összefüggő, a  2007–2013 programozási időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési 
miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a  2014–2020 programozási időszakban a  szennyvízelvezetési 
és -tisztítási, a  hulladékgazdálkodási és az  ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.  
(XII. 19.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében meghatározott szerv részére a  jogszabályban meghatározott 
feladatainak végrehajtásához is megtéríthető.

 (3) A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 3a.  pontja szerinti derogációs kötelezettséggel érintett 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, szennyvízkezelési, ivóvízminőség-javító és hulladékgazdálkodási tárgyú kiemelt 
projektek végrehajtásához kapcsolódóan a  30.  § szerinti önerő a  közszféra szervezet kedvezményezett részére 
megtérítendő.

32. §  A közszféra szervezet kedvezményezett önerő-támogatást a felhívásban meghatározott módon kérhet.

V. FEJEZET
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI HATÁSKÖRI SZABÁLYOK

15. A fejezeti kezelésű előirányzatok hatásköri szabályai

33. §  Az  I. Nemzeti Fejlesztési Terv előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 1. alcím) és a  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 4. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az operatív program irányító hatóságának (a továbbiakban: OP IH) vezetője vagy az általa 

írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az  OP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, vagy a  közreműködő szervezet 

vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
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34. §  A Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 3. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Irányító Hatóságának 

(a továbbiakban: KEHOP IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a KEHOP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a közreműködő szervezet vezetője által írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a KEHOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

35. §  Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím,  
1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, az  SZPI uniós 

feladatainak támogatásával kapcsolatban az  Európai Területi Együttműködés határmenti programok 
keretében kötött támogatási szerződések esetén a  külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az  általa 
írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, az  SZPI uniós 

feladatainak támogatásával kapcsolatban az  Európai Területi Együttműködés határmenti programok 
keretében kötött támogatási szerződések esetén a  külgazdasági ügyekért felelős miniszter vagy az  általa 
írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

36. §  A Fejezeti általános tartalék előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím, 2. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

37. §  A  Közvetlen uniós programok támogatása előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím, 4. jogcímcsoport) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv 

igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a  fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, lebonyolító 

szerv igénybevétele esetén a lebonyolító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv 

igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

38. §  A  Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 7. alcím,  
11. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  KÖZOP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, az  állami kontrollpozíció 

gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása tekintetében a  fejezetet irányító szerv 
vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, vagy a  KÖZOP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt 
személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló:

ca) a  Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható 
költségeinek finanszírozása tekintetében a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb) az  állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozása 
tekintetében a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, vagy 
a KÖZOP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
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d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

39. §  Az  ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 14. alcím,  
3. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az ÚMVP irányító hatóságának (e § alkalmazásában a továbbiakban: Program IH) vezetője 

vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

40. §  Az alapok alapja pénzügyi eszközök előirányzatai (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt 

személy,
c) teljesítésigazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

41. §  A fejezetben év közben megállapított új előirányzatok vonatkozásában – a 40. §-ban foglaltak kivételével –
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

16. A központi kezelésű előirányzatok hatásköri szabályai

42. § (1) A 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai (XIX. fejezet, 3. cím, 1. alcím) – a 43. §-ban 
meghatározott kivétellel –, valamint a  2021–2027 közötti kohéziós politikai operatív programok előirányzatai  
(XIX. fejezet, 3. cím, 9. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az  OP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai segítségnyújtás 

prioritások esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az  OP IH gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai 

segítségnyújtás prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt 
személy,

c) teljesítésigazoló: az  OP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, vagy a  közreműködő szervezet 
vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az  OP IH gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, a  technikai segítségnyújtás 
prioritások esetén a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a technikai segítségnyújtás prioritások 
esetén a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

 (2) Ahol az (1) bekezdés OP IH-t említ, azon a Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) előirányzat (XIX. fejezet,  
3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport) esetén az  országos kihatású projektek vonatkozásában a  projekt szakmai 
tartalmáért felelős irányító hatóságot kell érteni.

43. §  A  Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP) előirányzata (XIX. fejezet, 3. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
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c) teljesítésigazoló: az  OP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, vagy a  közreműködő szervezet 
vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

44. §  Az Európai Területi Együttműködés előirányzatai (2014–2020) (XIX. fejezet, 3. cím, 2. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a  nemzeti hatóság gazdasági vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, továbbá 

a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § 28a. pontjában és a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § 13. pontjában 
meghatározott esetben az SZPI gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

e) utalványozó: a nemzeti hatóság vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, továbbá a 126/2016. (VI. 7.) 
Korm. rendelet 3. § 28a. pontjában és a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § 13. pontjában meghatározott 
esetben az SZPI vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

45. §  Az  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014–2021 előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 4. alcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló:

aa) a technikai segítségnyújtás, a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja, a program menedzsment forrás esetén 
a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

ab) az  egyes programok és a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapja keretében a  projektek részére nyújtott 
támogatás esetén a Program Operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló:

ca) a technikai segítségnyújtás, a Kétoldalú Kapcsolatok Alapja, a program menedzsment forrás esetén 
a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

cb) az  egyes programok és a  Kétoldalú Kapcsolatok Alapja keretében a  projektek részére nyújtott 
támogatás esetén a Program Operátor vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,

d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

46. §  A Svájci–Magyar Együttműködési Program II. előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 5. alcím) vonatkozásában:
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

47. §  Az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 előirányzata (XIX. fejezet, 3. cím, 6. alcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt 

személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a  75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.  §-a szerinti képviselő gazdasági vezetője által 

írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a  75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.  §-a szerinti képviselő vagy az  általa írásban kijelölt 

személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
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48. §  Az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021–2027 előirányzata (XIX. fejezet, 3. cím, 7. alcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti képviselő vagy az általa írásban kijelölt 

személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a  75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.  §-a szerinti képviselő gazdasági vezetője által 

írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a  75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 18.  §-a szerinti képviselő vagy az  általa írásban kijelölt 

személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

49. §  A Vidékfejlesztési Program (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  Vidékfejlesztési Program irányító hatóságának (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 

Program IH) vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a Program IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a kifizető ügynökség gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a kifizető ügynökség vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

50. §  A  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 2. jogcímcsoport) és a  Magyar 
Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (XIX. fejezet, 3. cím, 8. alcím, 3. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: az  OP IH vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, vagy a  közreműködő szervezet 

vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az OP IH gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet 

gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az OP IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy a közreműködő szervezet vezetője 

vagy az általa írásban kijelölt személy.

51. §  A Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat (XIX. fejezet, 3. cím, 10. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítésigazoló: a  fejezetet irányító szerv vezetője vagy az  általa írásban kijelölt személy, lebonyolító szerv 

igénybevétele esetén a lebonyolító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.

VI. FEJEZET
A FEJEZET ELŐIRÁNYZATAINAK KEZELŐ SZERVI KIJELÖLÉSEI

52. § (1) Központi és fejezeti kezelésű előirányzatonként az 1. melléklet szerinti kezelő szervek kerülnek kijelölésre.
 (2) A kezelő szerv – ha nincs kijelölve kezelő szerv, a kötelezettségvállaló – ellátja

a) a havi és éves szintű költségvetési tervezési, valamint
b) a fejezeti likviditás biztosításához, az előirányzatok felhasználásához, a havi időközi költségvetési jelentések, 

a  negyedéves mérlegjelentések, a  költségvetési beszámoló, a  zárszámadás és a  maradvány-felülvizsgálat 
elkészítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási

feladatokat.
 (3) A  kezelő szerv köteles a  fizetési számlák forgalmáról készült elektronikus kivonatot haladéktalanul megküldeni 

a fejezetet irányító szerv részére.
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 (4) A  fejezetet irányító szerv a  (2)  bekezdés szerinti feladatok vonatkozásában központi szabályzatot ad ki, amelyet  
a w ww.palyazat.gov.hu honlapon is megjelentet.

 (5) A  fejezetbe tartozó központi és fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatos, 
a (2) bekezdés szerinti feladatok vonatkozásában az e rendelet által nem szabályozott kérdésekben a (4) bekezdés 
szerinti szabályzatokat kell alkalmazni.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

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

54. §  Hatályát veszti az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.

55. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Kezelő szervi kijelölés

A B

1. Előirányzat Kezelő szerv

2.
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
2014–2021

európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

3. Európai Területi Együttműködés (2014–2020) külgazdasági ügyekért felelős miniszter

4.
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési OP 
(KÖFOP)

e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 
egységesítéséért felelős miniszter

5. Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) gazdaságpolitikáért felelős miniszter

6. Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) gazdaságpolitikáért felelős miniszter

7. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) gazdaságpolitikáért felelős miniszter

8. Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) közlekedésért felelős miniszter

9. Környezeti és Energiahatékonysági OP (KEHOP) energiapolitikáért felelős miniszter

10. Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)
egészségügyért, köznevelésért és szociálpolitikáért 
felelős miniszter

11. Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
egészségügyért, köznevelésért és szociálpolitikáért 
felelős miniszter

12.
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
projektek 2014–2020

közlekedésért felelős miniszter

13.
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
projektek 2021–2027

közlekedésért felelős miniszter

14. Svájci–Magyar Együttműködési Program II. európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

15. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) kifizető ügynökség

16. Vidékfejlesztési Program kifizető ügynökség

17. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

18. Alapok alapja pénzügyi eszközök
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
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19. Közvetlen uniós programok támogatása európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

20. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

21.
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz  
(GINOP Plusz)

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

22.
Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz 
(KEHOP Plusz)

energiapolitikáért felelős miniszter

23.
Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz  
(IKOP Plusz)

közlekedésért felelős miniszter

24.
Terület- és Településfejlesztési OP Plusz  
(TOP Plusz)

gazdaságpolitikáért felelős miniszter

25. Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)
e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 
egységesítéséért felelős miniszter

26. Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz)
egészségügyért, köznevelésért és szociálpolitikáért 
felelős miniszter

27. Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz) európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

28. Nemzeti Helyreállítási Alap európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

A Kormány 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával 
összefüggő módosításáról

A Kormány 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § és a 11. § 1. és 2. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § és a 11. § 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. §, a 11. § 7. pontja és a 12. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § 
(1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5–7. §, a 12. § (1) bekezdés 2. pontja és (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § 
(1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8.  § tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 9. §, a 10. § 2. pontja, a 11. § 8. és 9. pontja, és a 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § 1. pontja, a 12. § (1) bekezdés 3. pontja és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11.  § 3–5.  pontja tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 13–17.  § és a  3–13.  melléklet tekintetében a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18.  § tekintetében a  temetőkről és a  temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.  § (1)  bekezdés e), g), i) és j)  pontjában, 
az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1)  bekezdés s)  pontjában és a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19–21. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



7188 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 153. szám 

1. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdés 
a) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése” szöveg lép.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  teljesítés igazolója az  (1)  bekezdés szerinti ellenőrzése során a  kiadások teljesítése jogosságának, 
összegszerűségének, továbbá ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés 
vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítésének megsértését észleli, 
az 54. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.”

3. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/B.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Áht. 44. § (4) bekezdése szerinti bírság mértéke – a valótlan vagy késedelmesen rögzített adat gyakoriságától 
és az  ezzel okozott kár mértékétől függően – legfeljebb egymillió forint. A  bírság összegének megállapításakor 
a  kincstár a  közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott mérlegelési szempontok 
figyelembevétele mellett mérlegeli a  kötelezettségszegő jogellenes magatartásának súlyát is. A  bírság ugyanazon 
kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.”

4. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 65/C.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  Áht. 49.  §-a szerinti lebonyolító szervvel a  fejezetet irányító szerv megállapodást köt. A  megállapodásban 
rögzíteni kell az e  rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását biztosító feltételeket, így különösen a számára 
rendelkezésre bocsátott összeg felhasználásának határidejét, valamint az  elszámolással kapcsolatos szabályokat, 
továbbá a  lebonyolító szerv adminisztratív jellegű feladatait, így különösen a  költségvetési támogatásokkal 
kapcsolatos technikai jellegű feladatokat, a  beszámolók, részbeszámolók összesítését, a  támogató döntéseit 
előkészítő, illetve végrehajtó jellegű feladatokat.”

5. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 107.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„107.  § A  helyi önkormányzat a  számára megállapított támogatás módosítását, valamint az  önkormányzati körön 
belüli és önkormányzati körön kívüli átadását a  költségvetési év során legfeljebb két alkalommal, a  105.  §-ban 
meghatározott módon kezdeményezheti a 103. § szerinti tájékoztatóban vagy a 104. § szerinti értesítőben foglaltak 
szerint. Ha a  módosítás az  államháztartás önkormányzati alrendszerén kívüli feladat, vagy intézmény átadásához 
kapcsolódik, a hiánytalan kérelmet a helyi önkormányzat a 105. §-ban meghatározottak szerint nyújtja be.”

6. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 112. § (1) bekezdés a) és 
b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A helyi önkormányzat ügyleti kamatot fizet az  igénybe vett és az  önkormányzatot ténylegesen megillető támogatás 
különbözete után, ha az igénybe vett támogatás legalább 3%-kal meghaladja az önkormányzatot ténylegesen megillető 
támogatás mértékét. Az ügyleti kamat mértéke, ha)
„a) a  helyi önkormányzat a  103.  § szerinti tájékoztatóban vagy a  104.  § szerinti értesítőben meghatározott első 
időpontig lemond a támogatásrészről, a jegybanki alapkamat 50%-a,
b) a helyi önkormányzat a 103. § szerinti tájékoztatóban vagy a 104. § szerinti értesítőben meghatározott második 
időpontig lemond a támogatásrészről, a jegybanki alapkamat,”
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7. § (1) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140.  § (7)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nettó finanszírozás keretében folyósított támogatások módosítása szerinti finanszírozási különbözeteket a következők 
szerint kell érvényesíteni:)
„a) a 107. § alapján a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó lemondott 
támogatás egyenlő részletekben kerül levonásra a nettó finanszírozás során,”

 (2) Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 140.  § (7)  bekezdés 
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nettó finanszírozás keretében folyósított támogatások módosítása szerinti finanszírozási különbözeteket a következők 
szerint kell érvényesíteni:)
„e) a pótlólagos igénylés során jelentkező finanszírozási különbözetet a 103. § szerinti tájékoztatóban vagy a 104. § 
szerinti értesítőben meghatározottak szerinti hónaptól kezdődően a (6) bekezdés b) pontja szerinti módon.”

8. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150.  § (1)  bekezdése 
a következő o) és p) ponttal egészül ki:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a  fejezeti kezelésű előirányzat 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„o) a  Beruházási Alapból finanszírozott beruházásokra nyújtott támogatásoknak az  államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettjénél a  támogatásként kapott, még fel nem használt 
összegét,
p) a  rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék és a  honvédelmi szolgálati juttatás tartalék fejezeti kezelésű 
előirányzatok kiadási előirányzatából a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összegét.”

9. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 172/A. §-a a következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  december havi előrejelzés esetében a  befizetési kötelezettség alapjának meghatározása során 
–  az  előrejelzés teljesítését követően – a  Kormány egyedi döntésével a  tárgyév decemberében biztosított és 
pénzügyileg teljesített (kifizetett) források összegével a már teljesített december havi előrejelzés korrigálható.”

10. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 1. melléklete az 1. melléklet és
2. 5. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

11. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 1. 53/A. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában a „több év” szövegrész helyébe a „költségvetési évet 

követő év vagy évek” szöveg,
 2. 53/A.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „költségvetési évet követő éveket” szövegrész helyébe a „költségvetési 

évet követő évet vagy éveket” szöveg,
 3. 61.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „gazdasági társaságnál (ezen alcím alkalmazásában 

a továbbiakban: állami tulajdonú gazdasági társaság)” szövegrész helyébe a „gazdasági társaságnál, valamint 
az  ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnál (ezen alcím alkalmazásában 
a továbbiakban együtt: állami tulajdonú gazdasági társaság)” szöveg,

 4. 61/A.  § (5)  bekezdésében a  „vezető tisztségviselőjének haladéktalanul” szövegrész helyébe a  „vezető 
tisztségviselőjének, valamint a  tulajdonosi joggyakorló képviseletében eljáró személynek haladéktalanul” 
szöveg,

 5. 61/C.  § (1)  bekezdésében a  „tulajdonosi joggyakorlójának” szövegrész helyébe a  „tulajdonosi 
joggyakorlójának, továbbá az ilyen gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetén 
a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságnak és annak a tulajdonosi joggyakorlójának” szöveg,

 6. 62/A. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat papír 
alapon vagy digitalizálva” szövegrész helyébe az „elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat 
– az  Igazolvány a  biztosítási jogviszonyról és az  egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű nyomtatvány 
kivételével, amely papír alapon kerül benyújtásra – digitalizálva” szöveg,
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 7. 76.  § (1)  bekezdés i)  pontjában a  „közreműködők” szövegrész helyébe a  „részt vevő egyéb szerv vagy 
szervezet” szöveg,

 8. 167/M. § (1) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe az „(1)–(1c)” szöveg,
 9. 169. § (1) bekezdésében a „bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg és
10. 1.  melléklet I.  pont 1.  alpont nyitó szövegrészében az  „a)–g)  alpontban” szövegrész helyébe 

az „a)–h) alpontban” szöveg
lép.

12. § (1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 95/A. §-a,
2. 108/A. §-a és
3. 1. melléklet I. pont 1. alpont d) pontja.

 (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1. 112. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy az önellenőrzés” szövegrész és
2. 112. § (4) bekezdés b) pontjában az „ , önellenőrzés során vagy” szövegrész.

3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 43.  § (7a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(7a) Nem lehet költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget 
nyilvántartani az  egységes rovatrendnek a  (6)  bekezdés szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlákon.”

 (2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 43. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7b) Nem lehet költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalást, más fizetési kötelezettséget 
nyilvántartani az egységes rovatrendnek
a) a (13) bekezdés a) pontja szerinti és
b) a  K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú 
hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, 
K9122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, 
K921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása, K922. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon.”

14. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 47.  § (5)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(5) Ha a  tulajdonos, tulajdonosi joggyakorló szervezet államháztartáson kívüli szervezet részére vagyonelemek 
bizalmi vagyonkezelésbe adásáról vagy közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére 
vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról rendelkezik, az  érintett vagyonelemek bruttó értékét és elszámolt 
értékcsökkenését, értékvesztését, értékhelyesbítését a  bizalmi vagyonkezelésbe adáskor vagy közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére történő vagyonkezelésbe adáskor köteles a  könyveiből kivezetni, és 
azok bruttó értékét a 0. számlaosztály befektetett eszközei között nyilvántartani.”

15. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet,
2. 1. melléklete helyébe a 4. melléklet,
3. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet,
4. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet,
5. 4. melléklete helyébe a 7. melléklet,
6. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet és
7. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet
lép.

 (2) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 12. melléklete a 10. melléklet,
2. 15. melléklete a 11. melléklet,
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3. 16. melléklete a 12. melléklet és
4. 17. melléklete a 13. melléklet
szerint módosul.

16. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 37. § (6) bekezdésében az „április 15-éig megküldi” szövegrész helyébe az „április 30-áig megküldi” szöveg és
2. 38. § (3) bekezdés b) pontjában az „államháztartáson belüli” szövegrész helyébe az „államháztartás központi 

alrendszerén belüli” szöveg
lép.

17. § (1) Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1. 56/A. §-a,
2. 16. melléklet 24825. pontja és
3. 17. melléklet 4. pont d) alpontja.

 (2) Hatályát veszti az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32.  § (5)  bekezdésében 
az „a Szerencsejáték Felügyelet és” szövegrész.

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló  
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

18. §  A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, 
valamint az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 33.  § 
(2) bekezdésében a „2022.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg lép.

5. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti integrált igazgatási és kontrollrendszer működtetését szolgáló informatikai rendszer 
csak a kifizető ügynökség akkreditációjára vonatkozó előírások sérelme nélkül, a megfelelő eljárásrendi, adatvédelmi 
és információbiztonsági intézkedések megtételével használható a  15.  §-ban meghatározottakon kívüli feladatok 
ellátásának támogatására.”

20. §  A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében 
az „az  Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (a  továbbiakban: IIER)” szövegrész helyébe az „az 1306/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. Cím II. fejezete szerinti integrált igazgatási és kontrollrendszer” szöveg lép.

21. § (1) Hatályát veszti a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 18/A. § (3) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

1. 8. § (1) bekezdésében az „a szervezeti és működési szabályzatban” szövegrész és
2. 17. § (1) bekezdés b) pontjában a „(MePAR)” szövegrész.

6. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.
 (3) A 10. § 1. pontja, a 11. § 10. pontja, a 17. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 2021. október 1-jén lép hatályba.
 (4) A  11.  § 9.  pontja, a  15.  § (1)  bekezdés 2. és 5–7.  pontja, valamint (2)  bekezdés 2.  pontja, a  4.  melléklet, 

a 7–9. melléklet és a 11. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 
1. alpontja a következő h) ponttal egészül ki:
[Az államháztartás központi alrendszerében
a központi költségvetés I. fejezeténél – az a)–h) alpontban meghatározott kivétellel – az Országgyűlés Hivatala és annak 
főigazgatója,]
„h) a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága tekintetében a  Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága és annak elnöke.”

2. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 11–12a. sora 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

11

államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó 

költségvetési szerv, 
fejezeti kezelésű 

előirányzat kezelő szerve, 
elkülönített állami 

pénzalap kezelő szerve, 
társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjai kezelő 
szerve, a tulajdonosi 

joggyakorló szervezet, 
kincstári körön kívüli 

számlatulajdonos

a fizetési számlák 
terhére a Kincstár 

által vezetett fizetési 
számlákon kívüli 
fizetési számlákra 
irányuló tervezett 

nagy összegű  
(1000 millió forintot 

elérő) átutalások

Kincstár

1000–4000 millió 
forint közötti 

összegnél a terhelés 
időpontját 

megelőző három 
munkanap, e felett 

öt munkanap

12

MNV Zrt., Nemzeti 
Földalap Kezelő 

Szervezet, továbbá 
– a fejezetet 

irányító szerven 
keresztül – az állam 

nevében tulajdonosi 
joggyakorlásra 

törvényben, miniszteri 
rendeletben kijelölt 
szervezet, személy

az állami vagyon 
kezelésével, 
tulajdonosi 

joggyakorlással 
kapcsolatos 

fizetési számláinak 
pénzforgalma, 

valamint 
a pénzforgalom 

nélküli műveletek 
hatása (tényadatok), 
az állami vagyonnal 

kapcsolatos 
központosított 

bevételek és kiadások 
várható alakulásának 

havi ütemezése

államháztartásért 
felelős miniszter és 

a Kincstár

minden hónap  
7. napjáig

Az adatokat egyidejűleg 
az MNV Zrt. az állami 

vagyon felügyeletéért 
felelős miniszternek, 
a Nemzeti Földalap 

Kezelő Szervezet 
az agrárpolitikáért 

felelős miniszternek 
is megküldi. 

Az adatszolgáltatást 
minden 

adatszolgáltatónak 
elektronikus úton kell 

teljesítenie.
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12a Beruházási Ügynökség

a Beruházási 
Ügynökség 

feladatkörébe 
tartozó kormányzati 

beruházások 
kapcsolatos 

fizetési számláinak 
pénzforgalma, 

a pénzforgalom 
nélküli műveletek 

hatása (tényadatok), 
valamint

e beruházásokkal 
kapcsolatos 

központosított 
bevételek és kiadások 
várható alakulásának 

havi ütemezése

államháztartásért 
felelős miniszter és 

a Kincstár

minden hónap  
7. napjáig

Az adatokat 
a Beruházási Ügynökség 

egyidejűleg megküldi 
a fejezetet irányító 

szervnek is.  
Az adatszolgáltatást 

elektronikus úton kell 
teljesíteni.

 2. Az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.  melléklet 31. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

31 települési önkormányzat

az iparűzési 
adóerő-képességet 

meghatározó tárgyév 
július 20-i adóalap 

összege

Kincstár tárgyév július 31.



7194 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 153. szám 

 3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 
32. sorral egészül ki:

(A B C D E

1 Kötelezett Tartalom Címzett Határidő Megjegyzés)

32

Az Áht. 107. § 
(1a) bekezdése szerinti, 

a Kincstárban fizetési 
számlával rendelkező 
helyi önkormányzat, 

helyi nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
térségi fejlesztési tanács

a helyi 
önkormányzat, 

helyi nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, térségi 

fejlesztési tanács 
fizetési számláinak 
előre jelzett hónap 

végi és év végi 
várható állománya 

európai uniós 
forrásból nyújtott 

támogatás kezelésére 
használt fizetési 
számla, a hazai 

forrásból nyújtott 
támogatás kezelésére 

használt fizetési, 
és minden egyéb, 
nem támogatás 

kezelésére szolgáló 
fizetési számla 
megbontásban

Kincstár

tárgyév április 20., 
július 20.,  

október 20., 
november 20. és 

december 20.

3. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

 1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 3. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8., 9. és 11. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 5. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XIV. fejezet 21. cím 3. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 3. jogcímcsoportjába tartozó 

központi kezelésű előirányzatok,
 7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 8. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XVIII. fejezet 8. cím 3. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
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 9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű 
előirányzatok,

10. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 4. alcímébe tartozó központi 
kezelésű előirányzatok,

11. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 
3. jogcímébe és a 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

12. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVII. fejezet 1. cím 1., 3. és 7. alcímébe, a  3. cím 
3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,

13. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLVIII. fejezet 1. és 2. címébe tartozó központi kezelésű 
előirányzatok, valamint

14. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet LXXII. fejezet 2. címébe tartozó központi kezelésű 
előirányzatok.”

4. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOK

 1. Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 2. az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
 3. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet I. fejezet 8–11. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 4. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 4. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
 5. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XIV. fejezet 21. cím 3. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 6. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 3. jogcímcsoportjába tartozó 

központi kezelésű előirányzatok,
 7. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 8. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XVIII. fejezet 8. cím 3. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
 9. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok,
10. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XXII. fejezet 21. cím 4. alcímébe tartozó központi 

kezelésű előirányzatok,
11. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 

3. jogcímébe és a 6. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
12. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVII. fejezet 1. cím 1., 3. és 7. alcímébe, a  3. cím 

3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint
13. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet LXXII. fejezet 2. címébe tartozó központi kezelésű 

előirányzatok.”
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5. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ 
ELŐIRÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEK

Sor- 

szám

Címrendi besorolás Adatszolgáltatásra kötelezett Adatszolgáltatási kör Adatszolgáltatás gyakorisága

1. 2. 3. 4.

1. IX. fejezet Belügyminisztérium
A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

2.
XI. fejezet 32. cím  
4. alcím

kezelő szerv

A települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatásával 
kapcsolatos kötelezettségek (támogatói 
okiratok) és a kifizetésekkel kapcsolatos 
követelések adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

3.
XIV. fejezet 21. cím 
3. alcím

kezelő szerv

A roma települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatásával 
kapcsolatos kötelezettségek (támogatói 
okiratok) és a kifizetésekkel kapcsolatos 
követelések adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

4.

XVII. fejezet 21. cím 
1. és 5. alcím;  
XLII. fejezet  
1. cím 1–5. és  
8–16. alcím, 2–3. cím, 
4. cím 2. alcím  
2. jogcímcsoport,  
7. cím 2. alcím,  
31. cím, 32. cím  
1. alcím 12. és  
22. jogcímcsoport; 
LXXII. fejezet 2. cím 
2. és 3. alcím

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

Az előzetes elemi költségvetés, elemi 
költségvetés elkészítéséhez szükséges 
adatok.

Az előzetes elemi 
költségvetés, 
elemi költségvetés 
elkészítésének határidejét 
megelőző 8. napig

5.

Az adókkal, vámokkal, illetékekkel, 
termékdíjjal, kapcsolódó közhatalmi 
bevételekkel (pótlékok, bírságok) 
kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek, a tartozások fejében 
átvett eszközökkel kapcsolatos adatok. 
A vállalkozások folyó támogatásához 
kapcsolódó követelések és 
kötelezettségvállalások.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

6.

XX. fejezet  
21. cím 1. alcím  
1. jogcímcsoport  
8. jogcím,  
3. jogcímcsoport  
2. jogcím

fővárosi és megyei 
kormányhivatalok

A jogtalanul igénybe vett ellátásokkal 
kapcsolatos követelések és 
a kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

7.

XLI. fejezet
Államadósság Kezelő 
Központ Zrt.

Az előzetes elemi költségvetés, elemi 
költségvetés elkészítéséhez szükséges 
adatok.

Az előzetes elemi 
költségvetés, 
elemi költségvetés 
elkészítésének határidejét 
megelőző 8. napig

8.

A hitelekkel, kölcsönökkel, értékpapírokkal, 
más finanszírozási célú műveletekkel  
(pl. betételhelyezéssel, visszavonással, 
fedezeti ügyletekkel) kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek, egyéb 
eszközök (különösen értékpapírok, betétek, 
devizaszámlák) adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

9.
XLII. fejezet 1. cím  
7. alcím

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat

Bányajáradék beszedésével kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban
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10.
XLII. fejezet 4. cím  
2. alcím 1. és  
3. jogcímcsoport

a bírságot, egyéb 
központosított 
bevételt beszedő 
szervezet

A bevételekkel kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

11.
XLII. fejezet 4. cím  
2. alcím 4. és  
6. jogcímcsoport

kezelő szervezet
A bevételekkel kapcsolatos követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

12.
XLII. fejezet 33. cím  
3. és 4. alcím

Magyar Exporthitelt 
Biztosító Zrt.
Magyar Export-Import 
Bank Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) adatai.
Állami kezességbeváltásból eredő 
követelések, a kamatkiegyenlítési 
rendszer keretében fennálló követelések 
és kötelezettségek, a kárkintlévőség, 
egyéb állammal szembeni követelések és 
kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

13.
XLII. fejezet 33. cím 
5. alcím

Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt.

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) adatai.
Az állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítéséből származó 
követelések és kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

14.
XLII. fejezet 33. cím 
7. alcím

Agrár-vállalkozási 
Hitelgarancia 
Alapítvány

A biztosított támogatásokról szóló 
kötelezettségvállalások (támogatói 
okiratok, támogatási szerződések) adatai.
Az állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítéséből származó 
követelések és kötelezettségek adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

15. XLII. fejezet 37. cím Pénzügyminisztérium
Az Európai Unió költségvetéséhez való 
hozzájárulásokkal kapcsolatos követelések 
és kötelezettségek.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

16.
XLVII. fejezet 1. cím 
7. alcím

lakáscélú állami 
támogatások ügyében 
eljáró szerv

Lakáscélú állami támogatásokkal 
kapcsolatos és jogtalanul igénybe 
vett lakáscélú állami támogatásokkal 
kapcsolatos követelések és kötelezettségek 
adatai.

Havonta egyszer, 
a Kincstár által 
megállapított időpontban

lakáscélú állami 
támogatások ügyében 
eljáró szerv,  
ERSTE  
Lakástakarék Zrt., 
Fundamenta  
– Lakáskassza Zrt., 
OTP Lakástakarék Zrt.

Lakás-előtakarékosság jogtalanul igénybe 
vett állami támogatásával kapcsolatos 
követelések és kötelezettségek adatai.

17.
nincs címrendhez 
kötve

Magyar Nemzeti Bank
Auditált éves beszámoló az állami 
részesedés értékeléséhez.

Évente egyszer, 
a beszámoló elfogadását 
követően

18.
nincs címrendhez 
kötve

fővárosi és megyei 
kormányhivatalok

Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem 
váltott állománya adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár által 
megállapított időpontban
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19.
nincs címrendhez 
kötve

Európai Uniós 
támogatások 
pénzügyi 
lebonyolításában, 
illetve ehhez 
kapcsolódó 
beszámolási és 
könyvvezetési 
kötelezettség 
teljesítésében részt 
vevő szervezetek

Az Európai Uniós támogatásokhoz 
kapcsolódó követelések és kötelezettségek 
adatai.
A központi költségvetés által korábban 
megelőlegezett, lezárt EU-s támogatási 
konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra 
kerülő Európai Unióval szembeni 
követelések adatai.

Negyedévente 
egyszer, a Kincstár által 
megállapított időpontban

”

6. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIBÓL FOLYÓSÍTOTT EGYES 
ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGEIRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

 1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,
 – ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj,
– rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,
– nők korhatár alatti nyugellátása.

 2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
3. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék,
– özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések,
– özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések,
– özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések.

 3. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
5. Nyugdíjprémium céltartalék jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás.

 4. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
6. Tizenharmadik havi nyugdíj jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
 – ebből: nők korhatár alatti nyugellátáshoz kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj.

 5. A  LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 4. Kártérítési és 
baleseti járadék jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátásokon belül:
– kártérítési járadék,
– baleseti járadék,
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 – ebből: egyszeri juttatás,
 – ebből: 13. havi ellátás.

 6. A  LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 6. Rokkantsági, 
rehabilitációs ellátások jogcímcsoport tekintetében a kifizetéseken belül:
– egyszeri juttatás,
– 13. havi ellátás.

 7. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– praxisfinanszírozás,
– háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás,
– indikátorrendszer finanszírozása,
– eseti ellátás díjazása,
– ügyeleti szolgálat,
– háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy munkaszüneti napra 

elrendelt alapellátási tevékenység támogatása.
 8. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 

ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a  kifizetett 
támogatások közül:
– iskolaegészségügyi ellátás,
– iskolaegészségügyi ellátás bértámogatása,
– védőnői ellátás,
– anya-, gyermek- és csecsemővédelem,
– MSZSZ: gyermekgyógyászat,
– MSZSZ: nőgyógyászat.

 9. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 3. Fogászati ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– praxisfinanszírozás,
– fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás.

 10. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– méltányossági alapon történő térítések,
– alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj,
– tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység 

végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása,
– tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata,
– egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete,
– egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete,
– az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése,
– fiatal szakorvosok támogatása.

 11. A LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 10. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások közül:
– járóbeteg-szakellátás,
– népegészségügy fejlesztése,
– működési költségelőleg,
– molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás,
– koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás,
– aktív fekvőbeteg-szakellátás,
– krónikus fekvőbeteg-szakellátás,
– fogvatartottak egészségügyi ellátása,
– várólista-csökkentés,
– extrafinanszírozás,
– speciális finanszírozású szakellátás.”
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7. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIBÓL FOLYÓSÍTOTT EGYES 
ELLÁTÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK TERVEZETT ÖSSZEGEIRŐL ÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

 1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíjak,
 – ebből: nők korhatár alatti nyugellátásaként megállapított, korbetöltött öregségi nyugdíj,
– rokkantsági nyugdíjként megállapított, átsorolt öregségi nyugdíj,
– nők korhatár alatti nyugellátása.

 2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
3. Hozzátartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások közül:
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: ideiglenes özvegyi nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár feletti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: korhatár alatti állandó özvegyi, szülői nyugdíj főellátásként,
– özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként: özvegyi járadék,
– özvegyi kiegészítő ellátások: ideiglenes özvegyi nyugdíj kiegészítések,
– özvegyi kiegészítő ellátások: egyesített özvegyi nyugdíj kiegészítések,
– özvegyi kiegészítő ellátások: együtt folyósított kiegészítések.

 3. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
5. Nyugdíjprémium céltartalék jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó nyugdíjprémium,
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó egyszeri juttatás.

 4. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások cím, 1. Nyugellátások alcím, 
6. Tizenharmadik havi nyugdíj jogcímcsoport terhére kifizetett ellátások közül:
– öregségi nyugdíj jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
 – ebből: nők korhatár alatti nyugellátáshoz kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
– özvegyi nyugellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj,
– árvaellátás jogcímhez kapcsolódó 13. havi nyugdíj.

 5. A  LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 4. Kártérítési és 
baleseti járadék jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátásokon belül:
– kártérítési járadék,
– baleseti járadék,
 – ebből: egyszeri juttatás,
 – ebből: 13. havi ellátás.

 6. A  LXXII. fejezet 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 6. Rokkantsági, 
rehabilitációs ellátások jogcímcsoport tekintetében a kifizetéseken belül:
– egyszeri juttatás,
– 13. havi ellátás.”
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8. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

 A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

 I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Szellemi termékek
3. Immateriális javak értékhelyesbítése

 II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
3. Tenyészállatok
4. Beruházások, felújítások
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedések
 – ebből: tartós részesedések jegybankban
 – ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban
 – ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban
 – ebből: tartós részesedések társulásban
 – ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek)
 – ebből: tartós befektetési jegyek
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 – ebből: államkötvények
 – ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

 IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
 – ebből: immateriális javak
 – ebből: tárgyi eszközök
 – ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

 B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

 I. Készletek
1. Vásárolt készletek
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
3. Egyéb készletek
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
5. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

 II. Értékpapírok
1. Nem tartós részesedések
 – ebből: részesedések
 – ebből: nem tartós befektetési jegyek
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 – ebből: kárpótlási jegyek
 – ebből: kincstárjegyek
 – ebből: államkötvények
 – ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
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 C) Pénzeszközök

 I. Lekötött bankbetétek
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

 II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
1. Forintpénztár
2. Valutapénztár
3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

 III. Forintszámlák
1. Kincstáron kívüli forintszámlák
2. Kincstárban vezetett forintszámlák

 IV. Devizaszámlák
1. Kincstáron kívüli devizaszámlák
2. Kincstárban vezetett devizaszámlák

 D) Követelések

 I. Költségvetési évben esedékes követelések
1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson belülről
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson 

belülről
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson belülről
3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások 

ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre
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6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése az Európai Uniótól
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson kívülről
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése az Európai Uniótól
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson kívülről
8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, 

értékesítéséből
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, 

értékesítéséből
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, 

értékesítéséből
 – ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, 

értékesítéséből
 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson 
belülről

 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről

 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások 

ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű 

bevételekre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre
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5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 

bevételekre
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok 

beváltásából, értékesítéséből
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések 

törlesztésére
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok 

beváltásából, értékesítéséből
 III. Követelésjellegű sajátos elszámolások

1. Adott előlegek
 – ebből: immateriális javakra adott előlegek
 – ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek
 – ebből: készletekre adott előlegek
 – ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek
 – ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
 – ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3. Más által beszedett bevételek elszámolása
4. Forgótőke elszámolása
5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
8. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök
9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

 E) Egyéb sajátos elszámolások

 I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása
1. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
2. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó
3. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
4. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó
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 II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása
1. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó
2. Más fizetendő általános forgalmi adó

 III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása
2. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök 

elszámolásai

 F) Aktív időbeli elhatárolások

1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen

FORRÁSOK

 G) Saját tőke

 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
 II. Nemzeti vagyon változásai
 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
 IV. Felhalmozott eredmény
 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
 VI. Mérleg szerinti eredmény

 H) Kötelezettségek

 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási 

adóra
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak
9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 

pénzügyi vállalkozásnak
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 

pénzügyi vállalkozásnak
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására
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 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 
visszafizetésére

 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi 

kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi 

pénzintézeteknek
 – ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális 

hozzájárulási adóra
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az  Európai 

Uniónak
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai 

Uniónak
9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 

törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 

beváltására
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetésére
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi 

kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 

külföldi pénzintézeteknek
 – ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

 III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások
1. Kapott előlegek
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)
5. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos 

elszámolások
6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
7. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok
8. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei
9. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
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 I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

 J) Passzív időbeli elhatárolások
1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek
Források összesen”

9. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez
„10. melléklet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelethez

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 1. Betegszabadsággal összefüggő
 – munkáltatói kifizetés
 – kifizetésben részesülők száma
 2. Fordított általános forgalmi adó
 – beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó
 – vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó
 3. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege
 – ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg
 – ebből: elengedett követelés összege
 4. A  K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból 

az előlegként kifizetett összeg
 5. A  K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból 

az előlegként kifizetett összeg
 6. A  K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból 

az előlegként kifizetett összeg
 7. A  K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból 

az előlegként kifizetett összeg
 8. A 14. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
 9. A 15. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
10. A 16. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
11. A 17. pont szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek
12. Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz
 – bruttó értéke
 – halmozott értékcsökkenése
13. Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz
 – bruttó értéke
 – halmozott értékcsökkenése
14. A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban
 – ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya
 – ebből: egyéb garanciavállalások állománya
 – ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya
 – ebből: egyéb kezességvállalások állománya
 – ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya
15. A  közszféra és a  magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció 

kötelezettségvállalásainak állománya
 – ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya
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16. A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, 
kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési 
kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

17. A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi 
kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a  kormányzati szektorba sorolt egyéb 
szervezettel szemben fennálló összeg

18. A  K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 
összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

19. A  K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből 
a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

20. A  Gst. 8.  § (2)  bekezdés f )  pontja szerinti ügyletek összegéből a  kormányzati szektorba sorolt egyéb 
szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg

21. A 3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 
könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének levezetése ellátási jogcímenként a  társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjainál

22. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
23. A  települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben 

felhasznált részének elszámolása
24. A  költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési 

tanácsok Áht. 10.  § (4)  bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági 
szervezettel

25. A  gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 
önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az  Áht. 10.  § (4)  bekezdése alapján 
a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma”

10. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

 1. Az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 12.  melléklet 3.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„3. Az  államháztartás központi alrendszere összevont (konszolidált) beszámolója elkészítése során el kell végezni 
a központi alrendszeren belül
3.1. az 1. és 2. pontban foglaltakat az államháztartás központi alrendszere egészében,
3.2. a költségvetési jelentések K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és K914. Államháztartáson 
belüli megelőlegezések visszafizetése rovatain kimutatott kiadások és B814. Államháztartáson belüli 
megelőlegezések és B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatain kimutatott bevételek 
csökkentését a konszolidált költségvetési jelentésben,
3.3. a  költségvetési jelentések K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése rovatán kimutatott 
–  teljesítéssel csökkentett – végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek összegével 
a Költségvetési évben esedékes kötelezettségek vagy a Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek sorok 
csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben a konszolidált mérlegben,
3.4. a  költségvetési jelentések B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése rovatán kimutatott 
–  teljesítéssel csökkentett – követelések összegével a  Költségvetési évben esedékes követelések vagy 
a Költségvetési évet követően esedékes követelések sorok csökkentését a Felhalmozott eredmény sorral szemben 
a konszolidált mérlegben.”

 2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 12. melléklet 4.14. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„4.14. a  költségvetési jelentések 4.13.  pont szerinti rovatain kimutatott – teljesítéssel csökkentett – követelések 
összegével a Költségvetési évben esedékes követelések vagy a Költségvetési évet követően esedékes követelések 
sorok csökkentését a  Felhalmozott eredmény sorral szemben a  konszolidált mérlegben, a  Különféle egyéb 
eredményszemléletű bevételek sor csökkentését a konszolidált eredménykimutatásban,”
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11. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklet B4081. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek
Ezen a rovaton kell elszámolni
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és az éven 
túli lejáratú lekötött bankbetétek után kapott, illetve az  értékpapírok értékesítésekor az  eladási árban lévő kamat 
összegét,
b) a  befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor, 
értékesítésekor – kamatozó értékpapírnál az  eladási árban lévő kamattal csökkentett – az  eladási ára, illetve 
névértéke és a könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű különbözetet,
c) a tartós részesedések között kimutatott kockázatitőkealap-jegyek után kapott bevétel összegét és a befektetett 
pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet 
összegében kapott hozam összegét, függetlenül attól, hogy az  kamatból, osztalékból vagy árfolyamnyereségből 
származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a  nettó eszközérték és a  könyv szerinti érték különbözetében realizált 
hozamot és
d) pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott kamat összegét.
A rovaton elszámolt bevételeket a beszámolóban a következő bontásban kell szerepeltetni:
a) ebből: államháztartáson belül,
b) ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége,
c) ebből: befektetési jegyek.”

12. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 16.  melléklet 01. Befektetett eszközök pontja 
a következő 017. alponttal egészül ki:
„017. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök”

13. melléklet a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17.  melléklet 1.  pont a)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A költségvetési számvitelen belül a gazdálkodási szabályokból adódóan)
„a) a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlléphető előirányzataihoz és a Beruházási 
Alap terhére beruházásra vagy támogatásra vállalt kötelezettségekhez kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 
számlák és az  Áht. 36.  § (2)  bekezdése és az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVIII.  törvény 10.  § (4)  bekezdése szerinti esetek kivételével a  05. számlacsoportokban vezetett nyilvántartási 
számlákon belül az  előirányzatok nyilvántartására vezetett (1-es végződésű) számlák egyenlegét nem haladhatja 
meg a  költségvetési évben esedékes kötelezettségek (a  0021. és 0022. nyilvántartási számlával szemben 
nyilvántartásba vett 2-es végződésű) és a teljesítés (3-as végződésű) nyilvántartására szolgáló számlák egyenlege,”
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A Kormány 483/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Statútum 
rendelet) 13. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszterelnök kabinetfőnöke az  e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége 
keretében)
„h) az  e-közigazgatásért felelős miniszter és az  informatikáért felelős miniszter együttműködésével gondoskodik 
a  nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elvei kidolgozásáról és a  nemzeti adatvagyon-gazdálkodás 
megvalósításáról,”

2. §  A Statútum rendelet 129. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A miniszter az iparügyekért való felelőssége keretében működteti a védelmi ipari beszállító-fejlesztési program 
végrehajtásának rendszerét, és a Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
útján gondoskodik annak fenntartásáról és finanszírozásáról, valamint a  forráskezelési és közvetítői feladatok 
ellátásáról.”

3. §  Hatályát veszti a Statútum rendelet 128. § b) pontja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 484/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os állami 
tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről 
és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 11/A–11/F.  §-ában foglaltak alapján  
az  ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1136 Budapest, 
Pannónia utca 40.; cégjegyzékszám: 01-10-047581; adószáma: 24164982-2-41; főtevékenysége: általános 
közigazgatás) (a  továbbiakban: gazdasági társaság) által ellátott feladatokat – a  fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 
4. § (2) bekezdés b), i) és j) pontja alapján ellátott feladatok kivételével – a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) részére kell átadni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok tekintetében átvételi felelősként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt személy jár el.

 (3) Az államot az Áht. 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a Hatóság elnöke képviseli.
 (4) A  gazdasági társaság által ellátott (1)  bekezdés szerinti feladatok átvételének és a  gazdasági társaság 

megszűnésének időpontja: 2021. október 1.
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2. § (1) A  gazdasági társaság által az  Fdvtv. 4.  § (2)  bekezdés b), i) és j)  pontja alapján ellátott feladatokat az  Áht. 
11/A–11/F.  §-ában foglaltak alapján a  (2)  bekezdésben meghatározott központi költségvetési szerv részére kell 
átadni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatokat a  miniszter, illetve költségvetési szervként a  tevékenységét segítő 
Miniszterelnöki Kormányiroda (székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.) veszi át.

 (3) Az  átadás-átvétellel összefüggő, (1)  bekezdés szerinti feladatok tekintetében átvételi felelősként a  miniszter által 
kijelölt személy jár el.

 (4) A gazdasági társaság által ellátott, (1) bekezdés szerinti feladatok átvételének időpontja: 2021. október 1.

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

4. § (1) E rendelet rendelkezéseit a feladat átvételének időpontjában folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
 (2) A  gazdasági társaság 2021. évi közfeladat ellátásának kereteit rendező, a  magyar állam és a  gazdasági társaság 

között létrejött közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos elszámolási kérdések tekintetében 2021. október 1. 
napjától a gazdasági társaság helyett a Hatóság jár el.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 485/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázattal, valamint  
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására jogosító koncessziós szerződéssel kapcsolatos 
egyes feladatok ellátásáról

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az 1. § b) és c) pontja tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 
CXXXIV. törvény
a) 4. § (2) bekezdése,
b) 5.  §-a, 8.  § (1)  bekezdése, 10.  § (6)  bekezdése, 10/A.  § (2), (3) és (5)–(7)  bekezdése, valamint 24/A.  § 

(3) bekezdése,
c) 10.  § (1)–(4)  bekezdése, 10/B.  § (5)  bekezdése, 13.  § (14)  bekezdése, 16/B.  §-a, 22.  § (2)  bekezdése, 24/A.  § 

(13) bekezdése, valamint 24/B. § (2) bekezdése
szerinti feladatokat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter látja el.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § a) és c) pontja 2021. október 1-jén lép hatályba.

3. §  E rendeletet a hatálybalépésének napján már folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások és a már megkötött 
koncessziós szerződések tekintetében is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 486/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló  
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2) és (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 
1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § Ezt a  rendeletet kell alkalmazni a  2021–2027 programozási időszakban a  CEF-ből származó forrásokkal 
összefüggő, 1. §-ban foglalt tevékenységekre.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 487/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15a–15c.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős 
intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1) bekezdés e) és f ) pontja alapján közzétett kormányhatározat legalább a HET intézkedés megnevezését, 
a kapcsolódó programterület megjelölését és – feltételhez kötött támogatás esetén – a támogathatóság feltételeit 
tartalmazza.”

2. §  A Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Lebonyolító szerv bevonása esetén a  lebonyolító szerv feladatait az  1.  mellékletben meghatározott szervezet 
látja el.”

3. §  A Korm. rendelet II. Fejezete a következő 12/A. alcímmel egészül ki:
„12/A. Elektronikus kapcsolattartás és határidő
22/A. § Az e rendelet hatálya alá tartozó esetekben a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 53–66. §-át azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy
a) irányító hatóságon a nemzeti hatóságot,
b) támogatást igénylő alatt a pályázót,
c) kedvezményezetten a végső kedvezményezettet
kell érteni.”

4. §  A Korm. rendelet a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A.  § (1) A  nemzeti hatóság a  pályázatról folyamatos elbírálás esetén annak beérkezésétől, szakaszos elbírálás 
esetén a felhívásban rögzített szakasz zárásától számított harminc napon belül dönt.
(2) Döntés-előkészítő bizottság összehívása esetén az (1) bekezdés szerinti határidő tíz nappal meghosszabbodik.”
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5. §  A Korm. rendelet 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  támogatásról szóló értesítésben a  támogatási szerződés megkötésére meghatározandó időpont  
– a  támogatói okirat kivételével – nem haladhatja meg a  támogatási döntésről szóló értesítés kedvezményezett 
általi kézhezvételét követő harminc napot. A határidőbe a végső kedvezményezett hiánypótlási és tisztázó kérdésre 
adott válaszadási ideje, valamint a  kifogás elbírálásának időtartama nem számít bele. Ha a  feltételek teljesítésére 
a támogatási szerződés megkötését követő harminc napon belül nem kerül sor, a támogatói döntés hatályát veszti.”

6. §  A Korm. rendelet 52. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  közbeszerzési eljárások ellenőrzésére a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 530.  §-át azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy
a) programon a HET-et és
b) szakmailag a közbeszerzési eljárás tárgyának megfelelő feladatokat ellátó irányító hatóságon a nemzeti hatóságot
kell érteni.”

7. §  A Korm. rendelet 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előleg biztosítására, kifizetésére és az előleggel való elszámolásra az (1) és (2) bekezdés figyelembevételével 
a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 61–64. alcímének rendelkezéseit – a  252–254. és a  256.  § kivételével – kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) irányító hatóságon nemzeti hatóságot,
b) kedvezményezetten végső kedvezményezettet
kell érteni.”

8. § (1) A Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  „Felzárkózó települések” programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az  EUMSz 
107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás
a) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
b) hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,
c) megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatásként,
d) megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez 
nyújtott támogatásként,
e) hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatásként,
f ) átmeneti támogatásként vagy
g) közszolgáltatásért járó ellentételezésként
nyújtható.”

 (2) A Korm. rendelet 84. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Ha a  „Fenntartható zöld közlekedés” programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az  EUMSz 
107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]
„c) átmeneti támogatásként”
(nyújtható.)

 (3) A Korm. rendelet 84. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Ha az  „Átállás a  körforgásos gazdaságra” programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az  EUMSz 
107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]
„d) átmeneti támogatásként”
(nyújtható.)

 (4) A Korm. rendelet 84. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  „Vízgazdálkodás” komponens keretében támogatható intézkedés finanszírozása az  EUMSz 107.  cikk 
(1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás
a) tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatásként vagy
b) átmeneti támogatásként
nyújtható.”
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 (5) A Korm. rendelet 84. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Ha a  „Magasan képzett, versenyképes munkaerő” programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása 
az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]
„i) átmeneti támogatásként”
(nyújtható.)

 (6) A Korm. rendelet 84. § (6) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Ha a „Horizontális intézkedések” programterület keretében támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk 
(1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, akkor a támogatás]
„c) átmeneti támogatásként”
(nyújtható.)

9. §  A Korm. rendelet 85. §-a a következő 17–21. ponttal egészül ki:
{Az egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában támogatás a  2014–2020 programozási időszakra rendelt 
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló  
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. és 3. alcíme, III. Fejezete, valamint}
„17. hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 
a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 28. alcíme,
18. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 26. alcíme,
19. megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez 
nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 27. alcíme,
20. hátrányos helyzetű munkavállalók segítésének költségeit ellentételező támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet 29. alcíme,
21. átmeneti támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. alcíme”
(szerint nyújtható.)

10. §  A Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XIX. Gazdaság-
újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 10. Nemzeti Helyreállítási 
Alap előirányzat alcím (a  továbbiakban: Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat) terhére projektindító támogatás 
nyújtható a HET intézkedési listában szereplő kiemelt konstrukciók végső kedvezményezettjei részére.”

11. §  A Korm. rendelet 86. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  projektindító támogatás rendelkezésre bocsátása a  64.  § (1) és (4)  bekezdésében foglaltaktól eltérően 
egy összegben, támogatási előlegként történik.”

12. §  A Korm. rendelet X. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:
„X. FEJEZET
A NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI ALAP ELŐIRÁNYZAT HATÁSKÖRI SZABÁLYAI
87.  § A  Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat vonatkozásában a  gazdasági események (kötelezettségvállalás, 
pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás) végrehajtása során az  Ávr. rendelkezései 
irányadók.”

13. §  A Korm. rendelet 88. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2020. február 1-jét követően a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet hatálybalépéséig megindított közbeszerzési 
eljárások e  rendelet hatálybalépéséig ellenőrzésre még be nem nyújtott dokumentációjának ellenőrzése 
tekintetében a  256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet utóellenőrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal 
az  eltéréssel, hogy a  nemzeti hatóság a  lezárt közbeszerzési eljárás dokumentációjának utóellenőrzését 
szabálytalansági vizsgálat lefolytatása nélkül végzi.”
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14. §  A Korm. rendelet 90. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„90. § E rendelet
a) 84.  § (1)  bekezdés a)–e)  pontja, (2)  bekezdés a)  pontja, (3)  bekezdés a)  pontja, (5)  bekezdés a)–g)  pontja és 
(6)  bekezdés a)  pontja a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,
b) 84. § (3) bekezdés c) pontja, (5) bekezdés h) pontja, valamint (6) bekezdés b) pontja az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 
1407/2013/EU bizottsági rendelet,
c) 84.  § (1)  bekezdés g)  pontja, valamint (3)  bekezdés b)  pontja az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások 
javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló,  
2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat,
d) 84.  § (2)  bekezdés b)  pontja a  vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az  1191/69/EGK és 
az  1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,
e) 84.  § (4)  bekezdés a)  pontja az  az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
alkalmazásában a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások 
bizonyos kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU 
bizottsági rendelet,
f ) 84. § (1) bekezdés f ) pontja, (2) bekezdés c) pontja, (3) bekezdés d) pontja, (4) bekezdés b) pontja, (5) bekezdés 
i)  pontja, valamint (6)  bekezdés c)  pontja az  „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 
a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, C(2020) 1863 
számú, 2021. március 19-i európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

15. §  A Korm. rendelet
a) 84.  § (2)  bekezdés b)  pontjában az „ellentételezéseként” szövegrész helyébe az „ellentételezéseként vagy” 

szöveg,
b) 84. § (3) bekezdés c) pontjában, (5) bekezdés h) pontjában és (6) bekezdés b) pontjában a „támogatásként” 

szövegrész helyébe a „támogatásként vagy” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti a  Korm. rendelet 84.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, (3)  bekezdés b)  pontjában, (5)  bekezdés 
g) pontjában és (6) bekezdés a) pontjában a „vagy” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 488/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 2.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 488/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 14b. sorral egészül ki:

(A B C D E

1. Program Alap Prioritás IH minisztérium Szakpolitikai felelős)

14b. GINOP ESZA 
10. Covid–19 világjárvány munkaerőpiaci 

következményeinek kezelése (ESZA)
PM innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A Kormány 489/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi 
XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet] 
1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendeletet
a) a mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyitva álló, az adott programozási időszakhoz kapcsolódó, az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti 
kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra,
b) a helyi vagy területi önkormányzatok számára nyitva álló, az  adott programozási időszakhoz kapcsolódó, 
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti 
kiválasztási eljárásrenddel érintett felhívásokra,
c) az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által az  állami 
projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Ápjt.) 1. § (5) bekezdése alapján meghatározott felhívásokra
benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelésére kell alkalmazni.
(2) E  rendeletet az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
kormányrendeletben, valamint a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető 
szabályairól és felelős intézményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott közbeszerzések közbeszerzési 
értékelésére is alkalmazni kell.”

2. § (1) A  110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Olyan személy nyújthat be pályázói adatlapot tartalmi értékelés vagy közbeszerzési értékelés végzésére, aki 
megfelel az Ápjt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(1a) A  tartalmi értékelés végzésére irányuló pályázat benyújtásának az  (1)  bekezdésben meghatározotton túli 
feltétele, hogy a pályázati adatlapot benyújtó személy rendelkezzen
a) felsőfokú iskolai végzettséggel vagy az  állam által elismert szakképesítéssel, valamint a  pályázati kiírásban 
meghatározott szakértői tématerületek vonatkozásában legalább hároméves szakmai gyakorlattal, vagy
b) szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel vagy az állam által elismert szakirányú szakképesítéssel.
(1b) A közbeszerzési értékelés végzésére irányuló pályázat benyújtásának az (1) bekezdésben meghatározotton túli 
feltétele, hogy a pályázati adatlapot benyújtó személy rendelkezzen
a) szakirányú felsőfokú végzettséggel és
b) pályázati kiírásban meghatározott szakértői tématerületek vonatkozásában legalább hároméves szakmai 
gyakorlattal.”

 (2) A 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
[Az Ápjt.-ben felsorolt, valamint az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek igazolására a  pályázói adatlaphoz 
– elektronikus úton – csatolni kell a pályázó]
„b) felsőfokú iskolai végzettségét igazoló oklevelének vagy az  állam által elismert szakképesítést tartalmazó 
bizonyítványának másolatát,”

 (3) A 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az Ápjt.-ben felsorolt, valamint az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek igazolására a  pályázói adatlaphoz 
– elektronikus úton – csatolni kell a pályázó]
„e) szakmai tapasztalatának időtartamát és az  ezen időtartam alatt általa betöltött munkakört vagy ellátott 
feladatokat igazoló okirat másolatát.”
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3. §  A 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 14.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A minisztérium szervezeti egysége
a) tartalmi értékelés esetén a szakértői névsorból két,
b) közbeszerzési értékelés esetén a  szakértői névsor alapján az  irányító hatóság által meghatározott értékelői 
csoportból egy
olyan értékelőt sorsol ki, aki az adott tématerület tekintetében megfelelő szakértelemmel rendelkezik.
(3a) A miniszter az Ápjt. 8. § (1) bekezdése szerint feladatelrendelő dokumentumot ad ki, amelyben meghatározza 
az értékelő konkrét feladatát.”

4. §  A 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdésében a  „milyen típusú támogatási kérelem értékelésére” szövegrész helyébe a  „tartalmi 

értékelésre vagy közbeszerzési értékelésre, továbbá ezek keretében milyen típusú feladat elvégzésére” 
szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „ , valamint az (1)” szövegrész helyébe az „és az (1)–(1b)” szöveg,
c) 5. § (2) bekezdés d) pont df ) alpontjában az „(1)” szövegrész helyébe az „(1)–(1b)” szöveg,
d) 5. § (2) bekezdés d) pont dg) alpontjában a „tudomásulvételéről.” szövegrész helyébe a „tudomásulvételéről, 

továbbá” szöveg,
e) 14. § (2) bekezdésében az „az irányító hatóság által összeállított felhívásspecifikus vizsgát” szövegrész helyébe 

a „tartalmi értékelés esetén az  irányító hatóság által összeállított felhívásspecifikus vizsgát, közbeszerzési 
értékelés esetén közbeszerzési értékelési vizsgát” szöveg,

f ) 14. § (6) bekezdésében a „kérelmek” szövegrész helyébe a „kérelmek és közbeszerzések” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 490/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3c) bekezdés a) és b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5–9.  § tekintetében a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (2)  bekezdés 1. és 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 12.  § tekintetében a  fogyasztóvédelemről szóló 1997.  évi CLV.  törvény 55.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § 1.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. címke: olyan, a  fogyasztó számára térítésmentesen biztosított, egyedi sorszámú vonalkóddal és fedőréteggel 
ellátott adattörlő kódot, valamint a  szolgáltatás internetes elérésének helyét megjelölő feliratot tartalmazó 
matrica, amelynek segítségével a  fogyasztó a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) által 
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térítésmentes szolgáltatásnyújtás keretében biztosított adattörlő alkalmazás használatával, egy alkalommal képes 
a tartós adathordozón teljes körű, visszaállíthatatlan adattörlést végezni;”

2. §  Az R. 1. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. adattörlő kód: a címkén található, kriptográfiai úton generált alfanumerikus karaktersorozat, amely az adattörlő 
alkalmazás fogyasztó által letölthető szoftver komponensének az egyszeri aktiválásához szükséges;”

3. §  Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az NMHH az adattörlő alkalmazás használatát térítésmentesen biztosítja a fogyasztó részére.
(2) Az NMHH az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást a címkén megjelölt internetes oldalon teszi elérhetővé, valamint 
a  szolgáltatás elérhetőségét biztosító oldalon közzéteszi az  adattörlő alkalmazáshoz kapcsolódó felhasználási 
feltételeket, és a használatához szükséges közérthető használati útmutatót.
(3) Az  NMHH a  címkén megjelölt internetes oldalon közzétett tartós adathordozók vámtarifaszám szerinti 
csoportosítását a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve határozza meg. Az NMHH a tartós adathordozók 
vámtarifaszám szerinti csoportosításáról tájékoztatja a Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: BFKH).”

4. §  Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A címke kereskedő általi átadásával a fogyasztó az adattörlő alkalmazás használatára jogosult felhasználóvá 
válik, és a  2.  § (2)  bekezdése szerinti felhasználási feltételek szerint jogosulttá válik az  adattörlő alkalmazás 
aktiválására és egyszeri felhasználására.
(2) Az adattörlő alkalmazás a kereskedő által biztosított címkén szereplő adattörlő kóddal aktiválható, és a fogyasztó 
számára egyetlen – az  adattörlő alkalmazás által a  2.  § (2)  bekezdése szerinti felhasználási feltételek szerint 
támogatott – tartós adathordozó adatainak egyszeri törlésére biztosít lehetőséget. A  törlést követően a  fogyasztó 
elektronikus levélben adattörlési igazolást kap.
(3) Az NMHH az alkalmazás biztosításával összefüggésben gondoskodik a címke előállításáról, adattörlő kóddal való 
ellátásáról és sorszámozásáról.”

5. §  Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az NMHH sorszám szerint nyilvántartja a BFKH-nak átadott címkéket, illetve az átadott címkékkel kapcsolatban 
a 7. § (2) bekezdése alapján szolgáltatott adatokat.”

6. §  Az R. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Kormány a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény 134.  § 
(18) bekezdésében meghatározott közszolgáltatási szerződés NMHH-val történő megkötésére a BFKH-t jelöli ki.”

7. §  Az R. 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A BFKH minden hónap 20. napjáig adatot szolgáltat az NMHH részére az adatszolgáltatást megelőző hónapban
a) a megyei kormányhivatal és a járási hivatal adatszolgáltatása alapján
aa) a 6. § (1) bekezdése szerint a kereskedőknek átadott címkék sorszámáról és az átadás dátumáról,
ab) a (3) bekezdés szerint megsemmisített címkék sorszámáról és a megsemmisítés dátumáról, valamint
b) a  kereskedők 9.  § (3)  bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása alapján a  fogyasztónak átadott címkék 
sorszámáról és az átadás dátumáról.
(3) A járási hivatal a sérült címkéket megsemmisíti.”

8. §  Az R. 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  kereskedő a  címkét a  vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz, jótállási jegyhez vagy a  tartós 
adathordozó csomagolásához csatolja, és a fogyasztó részére térítésmentesen átadja.
(2) A kereskedő biztosítja a fogyasztónak az átadott címke sértetlenségét.
(3) A kereskedő vámtarifaszám szerint csoportosítva nyilvántartja a fogyasztónak átadott címke sorszámát,  valamint 
a fogyasztónak történő átadás dátumát.”
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9. §  Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A jótállási vagy szavatossági jogok gyakorlása esetén a kereskedő a fogyasztótól csak a sértetlen fedőréteggel 
ellátott címkét veheti át.”

10. §  Az R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  címkét a  kereskedő a  székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatalban veheti át. A  megyei 
kormányhivataloknak átadásra kerülő címkék darabszámát a Központi Statisztikai Hivataltól (a továbbiakban: KSH) 
a tartós adathordozók tekintetében kapott statisztikai adatok figyelembevételével a BFKH állapítja meg. Az átadásra 
kerülő adatok körét, valamint az  adatátadás részletszabályait és határidejét a  KSH és a  BFKH között kötött 
együttműködési megállapodás szabályozza.”

11. §  Az R. 9.  § (3) és (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és a  § a  következő (5)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A  kereskedő minden hónap 5. napjáig – vámtarifaszám szerint csoportosítva – adatot szolgáltat a  székhelye 
vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatal részére a fogyasztónak átadott címkék sorszámáról és a fogyasztónak 
történő átadás dátumáról.
(4) A  kereskedő  évente két alkalommal adatot szolgáltat a  naptári félév utolsó napját követő hónap 15. napjáig 
a  székhelye vagy telephelye szerint illetékes járási hivatal részére az  előző félévben átvett, de a  fogyasztó részére 
át nem adott címkékről.
(5) A  kereskedő a  sérült címkét köteles a  székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatal részére 
– legkésőbb a sérült címkéről való tudomásszerzést követő első címkeátvétellel egyidejűleg – visszaszolgáltatni.”

12. §  Az R. 5. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A BFKH az e rendeletben meghatározott feladatokkal összefüggésben – a 2. alcímben foglaltak kivételével – 
ellenőrzést végezhet.”

13. §  Az R. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § (1) Az NMHH első alkalommal 2021. október 5. napjáig juttatja el a címkéket a BFKH részére.
(2) A  BFKH első alkalommal 2021. október 11. napjáig gondoskodik a  címkék kerületi hivatalok és megyei 
kormányhivatalok részére való eljuttatásáról.
(3) A  járási hivatalok 2021. október 20. napjáig gondoskodnak a  címkék kereskedők részére való átadásának 
megkezdéséről.
(4) Az  NMHH a  fogyasztók számára az  adattörlést lehetővé tevő szolgáltatás elérhetőségét 2021. november 2. 
napjától biztosítja.”

14. §  Az R.
a) 1.  § 5.  pontjában az „az NMHH honlapján” szövegrész helyébe az „a címkén megjelölt internetes oldalon” 

szöveg,
b) 1.  § 7.  pontjában a  „törlő” szövegrész helyébe az  „adattörlő” szöveg, a  „felhasználó” szövegrész helyébe 

a „fogyasztó” szöveg,
c) 1. § 10. pontjában a „hiteles törlési” szövegrész helyébe az „adattörlési” szöveg, az „a törlő” szövegrész helyébe 

az „az adattörlő” szöveg,
d) 4.  § (1)  bekezdésében a „Budapest Főváros Kormányhivatala (a  továbbiakban: BFKH)” szövegrész helyébe 

a „BFKH” szöveg,
e) 8.  § (4)  bekezdésében a „beváltó” szövegrész helyébe az „adattörlő” szöveg, az „a 2.  § szerinti” szövegrész 

helyébe az „az adattörlő” szöveg,
f ) 8. § (6) bekezdésében a „beváltó” szövegrész helyébe az „adattörlő” szöveg
lép.
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15. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. § 8. pontja,
b) 6. § (4) bekezdése.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 10. napján lép hatályba.
 (2) Az 1–12. §, a 14. § és a 15. § 2021. november 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló  
475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 475/2013. (XII. 17.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 475/2013. Korm. rendelet) 2. §-a a következő (3)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága és a  Regionális Fejlesztési Programok Irányító 
Hatósága (a  továbbiakban: Irányító Hatóságok) által létrehozott, az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatási 
jogviszonyok keretében finanszírozott, felszámolás alá került pénzügyi közvetítőnek a  csődeljárásról és 
a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 4. § (4a) bekezdése szerint nevesített 
eszközei tekintetében a Cstv. 38. § (8) bekezdése alapján
a) átvételre jogosultnak az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság minősül, aki 
e feladatát megbízás keretében látja el (a továbbiakban: Megbízott Szerv),
b) a Cstv. 4. § (4a) bekezdésének b) pontja szerinti, lízingszerződésből, hitelszerződésből, pénzkölcsön nyújtásából, 
kockázati tőke vagy más kockázatmegosztási eszközök nyújtásából származó, támogatott harmadik személyekkel 
létrejött szerződésekből (e szakasz alkalmazásában a  továbbiakban: Szerződések) eredő valamennyi követelés 
– ideértve a tőkét, az ügyleti kamatokat, a késedelmi kamatokat és egyéb díjakat is – átadására bruttó könyv szerinti 
értéken kerül sor a  Megbízott Szerv részére azzal, hogy az  1.  melléklet szerinti minisztériumnak a  felszámolás alá 
került pénzügyi közvetítővel szembeni hitelezői igénye (a  továbbiakban: Hitelezői Igény) nem csökkenthető 
az átadással egyidejűleg.
(4) A  Szerződések alapján létrejött követelés bruttó könyv szerinti értéke a  felszámolás alá került pénzügyi 
közvetítőnek a  támogatási jogviszonyból adódóan a  harmadik személyekkel szemben fennálló követeléseinek 
az átadáskori összege.
(5) A Szerződésekben a Cstv. 38. § (8) bekezdése szerinti átadás időpontjában a 2007–2013 programozási időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm.  rendelet] 
2.  §  (1)  bekezdés 20b.  pontja szerinti pénzügyi közvetítő helyébe jogutódként az  Irányító Hatóságok tekintetében 
a Pénzügyminisztérium lép.
(6) Az (5) bekezdés szerinti jogutódláskor az alábbi szabályok alkalmazandóak:
a) a  Megbízott Szerv a  Szerződésekben bennmaradó feleket, valamint a  Szerződéseket biztosító megállapodások 
kötelezettjeit a jogutódlásról értesíti,
b) a  Szerződések valamennyi biztosítéka (ideértve a  biztosítéki céllal létesített biztosítási és egyéb jogviszonyból 
eredő követelést engedményező szerződést is) a jogutódlást követően is fennmaradnak,
c) az  a) és b)  pontokban nem szabályozott kérdésekben fennálló Szerződésekre a  Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 6:211.  §-a szerinti jogszabályon alapuló szerződés átruházás szabályait 
kell alkalmazni azzal, hogy a szerződésben maradó fél hozzájárulása a szerződés-átruházás megvalósulásához nem 
szükséges,
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d) lejárt vagy felmondott Szerződések esetén a  Ptk. 6:201.  §-a szerinti engedményezés szabályait kell alkalmazni 
azzal, hogy a pénzügyi közvetítő helytállási kötelezettsége fennmarad.
(7) A  Szerződések tekintetében a  Megbízott Szerv gyakorolja a  Pénzügyminisztérium (2)  bekezdés szerinti jogait, 
így különösen ellátja a  Szerződésekkel kapcsolatos hitelgondozási, valamint a  Szerződéseken alapuló követelések 
kezelésével és a  Szerződésekhez kapcsolódó biztosítékok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, ideértve 
a  Pénzügyminisztériumnak mint a  követelések jogosultjának a  nevében a  peres és nemperes, valamint hatósági 
eljárások megindítását, azokban a képviseletük ellátását. A Megbízott Szerv zálogjogosulti bizományosnak minősül, 
és ilyen minőségben jár el a biztosítékoknak a szükséges nyilvántartásokban történő átjegyzése vagy bejegyzése, 
valamint a biztosítékok kezelése és érvényesítése során.
(8) A  pénzügyi közvetítő felszámolását lebonyolító felszámoló a  Szerződéseknek az  (5)  bekezdés szerinti átadás 
időpontjáig a  beszedéseket és a  számlaterheléseket a  Megbízott Szerv utasításainak megfelelően hajtja végre, 
és az  ennek során, valamint a  Szerződések átadását követően befolyt pénzeszközöket – különösen tőke, ügyleti 
kamatok, késedelmi kamatok, egyéb díjak – a  jóváírást követő 15 napon belül továbbítja a  Megbízott Szerv 
által meghatározott számlaszámra. A  Cstv. 38.  § (8) bekezdése szerinti átadás időpontjáig a  (7)  bekezdés szerinti 
feladatokat a felszámoló látja el.
(9) A pénzügyi közvetítő felszámolását lebonyolító felszámoló
a) a  Cstv. 38.  § (8) bekezdése szerinti átadáskor átadja a  Megbízott Szervnek a  Szerződésekhez kapcsolódó teljes, 
papíralapú és elektronikus iratanyagot tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv keretében;
b) a  Megbízott Szervvel együttműködve legkésőbb a  Megbízott Szerv erre irányuló felszólítását követő 30 napon 
belül kiállítja a Szerződések biztosítékainak nyilvántartásokban történő átjegyzéséhez szükséges dokumentumokat;
c) a  tőle elvárható gondossággal ellátja az  átadott vagyon kezelésével, átadásával összefüggő feladatokat, és 
biztosítja az átadott követelések érvényesíthetőségének fenntartását, ennek megsértése vagy elmulasztása esetén 
kártérítési felelősséggel tartozik;
d) ellátja az  átadott vagyonhoz kapcsolódó követeléseket nyilvántartó elektronikus rendszer naprakész vezetését, 
valamint hozzáférést biztosít a Megbízott Szerv részére az elektronikus rendszerhez.
(10) A  Megbízott Szerv (7)  bekezdésben foglalt feladatainak ellátása során felmerülő költségei megtérítéséről 
az 1. melléklet szerinti minisztérium külön szerződés alapján gondoskodik.”

2. §  A 475/2013. Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § A  Megbízott Szerv jogosult a  Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a  Közép-magyarországi Operatív 
Program forrásaiból finanszírozott szerződések esetén a  kiválasztott pénzügyi közvetítővel a  pénzügyi eszközök 
kihelyezésére vonatkozó szerződések tekintetében felmerülő követelések érvényesítésére, ennek keretében teljes 
jogkörrel képviseli az irányító hatóságot bármely peres, nemperes és hatósági eljárásban.”

3. §  A 475/2013. Korm. rendelet a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § E  rendeletnek a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 
475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: 
Módr.) megállapított 2. § (3)–(10) bekezdése és 2/A. §-a rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. §  A 475/2013. Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében az „a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet]” szövegrész helyébe 
az „a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet” lép.

5. §  A 475/2013. Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

 1. A 475/2013. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

(1.) Irányító Hatóság működtetéséért felelős szerv)

(3.) Pénzügyminisztérium

 2. A 475/2013. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

(1.) Irányító Hatóság működtetéséért felelős szerv)

(6.) Pénzügyminisztérium

A Kormány 492/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2) és (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3.  § (2) és 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Intézet főigazgatóját legfeljebb 5 évre a miniszter nevezi ki és menti fel.
(3) A  főigazgatót munkájában főigazgató-helyettes segíti. A  főigazgató-helyettest legfeljebb 5 évre a  miniszter 
nevezi ki és menti fel.”

2. §  Az R. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„2. Az Intézet feladata
4.  § Az  Intézet a  kezelésében lévő épített örökségi vagyonelemek, valamint a  feladatellátással érintett, nemzeti 
emlékezethez kapcsolódó szellemi kulturális örökség megőrzése és bemutatása által
a) a  múlt példáinak, a  magyarság szellemi örökségének a  jelen és az  eljövendő nemzedékek számára történő 
átadása,
b) a magyarság nemzeti identitásának megőrzése, különös tekintettel a fiatalok nemzettudatának erősítése,
c) a nemzeti összetartozás érzésének növelése a történelmi nemzet fennmaradása, az egységes nemzet és nemzeti 
egység megteremtése
céljából végzi tevékenységét.
4/A.  § (1) Az  Intézet a  4.  §-ban nevesített feladata körében, a  vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő 
vagyonelemek vonatkozásában
a) ellátja a  Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhely vagyonkezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével, valamint 
értékeinek megőrzésével és bemutatásával kapcsolatos feladatokat,
b) ellátja a  Nemzeti Gyászpark és a  hozzá kapcsolódó Nemzeti Gyászpark Látogatóközpont üzemeltetésével, 
fejlesztésével, valamint értékeinek megőrzésével és bemutatásával kapcsolatos feladatokat,
c) ellátja a Salgótarjáni utcai zsidó temető vagyonkezelésével, üzemeltetésével, fejlesztésével, valamint értékeinek 
megőrzésével és bemutatásával kapcsolatos feladatokat.
(2) Az Intézet az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátása során kiemelt figyelmet fordít a turisztikai célú 
fejlesztésre és bemutatásra, valamint az oktatási célú tevékenységekre.
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(3) Az Intézet feladatai körében továbbá
a) ellátja a nemzeti gyász kinyilvánítására vonatkozó javaslatokkal kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat,
b) ellátja a kiemelt állami temetések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
c) Magyarország történelmében jelentős évfordulókról méltó megemlékezéseket szervez,
d) konferenciákat, kiállításokat és további rendezvényeket szervez,
e) oktatási programokat szervez,
f ) pályázatokat hirdet,
g) a magyarság kiemelkedő személyeinek szellemi, kulturális és tudományos eredményeivel kapcsolatban kutatási 
és felmérési feladatokat végez,
h) kutatási és felmérési eredményeit kiadványokban publikálja, kiadói feladatokat lát el,
i) együttműködik a határon túli magyarság történelméhez kapcsolódó emlékhelyek és kiemelt jelentőségű kegyeleti 
helyszínek beazonosításában, megőrzésében és fenntartásában érintett hazai és külföldi, állami, szakmai és civil 
szervezetekkel,
j) a  történelmi nemzet fennmaradása érdekében regisztrálja a  magyarság határon túli emlékhelyeit és kegyeleti 
helyszíneit.
(4) Az Intézet ellátja a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet alapján 
a  Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működésének operatív és adminisztratív 
feladatait, különös tekintettel a bizottsági ülésekkel összefüggő előkészítői feladatokra és a bizottsági határozatok 
végrehajtására.
(5) Az Intézet a nemzeti sírkerttel kapcsolatos feladatellátása keretében
a) vezeti és folyamatosan közzéteszi a  magyar nemzet számára maradandót alkotó személyek nemzeti sírkertbe 
sorolt temetkezési helyeinek jegyzékét,
b) a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek vonatkozásában gyakorolja a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 22.  § (2)  bekezdése szerinti – a  dísznövénnyel történő kiültetés és a  zöldfelület-gondozási 
feladatokat magába nem foglaló – rendelkezési jogot, ideértve a sírnyitással kapcsolatos hozzájárulást is,
c) a  nemzeti sírkertre vonatkozó rendelkezések betartása érdekében ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti 
a nemzeti sírkert fekvése szerinti illetékes jegyzőnél,
d) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek állapotát,
e) a  nemzeti sírkert fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtására, valamint a  fenntartás keretében történő 
beruházásokhoz szükséges esetleges engedélyek, hozzájárulások megszerzése érdekében a  nemzeti sírkertbe 
tartozó temetők fenntartóival – az Intézet rendelkezési jogához kapcsolódó gondozási kötelezettség ellátásáért való 
felelősségét nem érintő – együttműködési megállapodásokat köt.
4/B.  § (1) Az  Intézet a  kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott nemzeti és történelmi 
emlékhelyek, illetve nemzeti emlékpontok tekintetében
a) ellátja a  Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti emlékhellyé és nemzeti emlékponttá nyilvánítás 
előkészítésével kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat,
b) gondoskodik a nemzeti emlékhelyek és nemzeti emlékpontok egységes megjelöléséről,
c) kapcsolatot tart a nemzeti és történelmi emlékhelyek, valamint a nemzeti emlékpontok kezelőivel, üzemeltetőivel,
d) ellátja a  nemzeti emlékhelyekkel és nemzeti emlékpontokkal kapcsolatos adminisztratív és ellenőrzési 
feladatokat,
e) ellátja a  nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott használati tervek 
előkészítésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat,
f ) szakmai programokkal segíti a nemzeti emlékhelyek, illetve nemzeti emlékpontok megismertetésével összefüggő 
oktatási és turisztikai célkitűzéseket.
(2) Az Intézet
a) ellátja a tevékenységével összefüggő kommunikációs feladatokat,
b) megállapodásban rögzített feltételek alapján ellátja a  miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt 
fejezeti kezelésű előirányzatok, programok pályázati és más úton történő felhasználásának előkészítésével, 
lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
(3) Az  Intézet főigazgatója feladatkörében meghatározott célból, feladatkörében eljárva az  állami szervektől, 
szervezetektől – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat kérhet, a  kapcsolódó 
dokumentumokba – a  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – betekinthet, azokról másolatot 
kérhet.”
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2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
B) pontjában foglalt táblázat 4. sora.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 10/2021. (VIII. 13.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására 
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.  évi XXII.  törvény 21.  § 2.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.  évi XXII.  törvény 12.  § i)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az  igazgatási szolgáltatási, a  felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  felügyeleti díjat forintban kell befizetni. A  befizetés devizában történő kezdeményezése esetén 
a  kötelezettnek a  pénzforgalmi szolgáltatójánál úgy kell rendelkeznie, hogy a  Hivatal (2)  bekezdés szerinti 
előirányzat-felhasználási keretszámláján a felügyeleti díjfizetési kötelezettségnek pontosan megfelelő összegű forint 
kerüljön jóváírásra.”

2. §  Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § Ha a  kötelezett az  e  rendeletben a  felügyeleti díjjal kapcsolatban meghatározott előírásoknak határidőre 
nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a  Hivatal a  közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017.  évi 
CXXV.  törvény, valamint a  VET., a  GET, a  Tszt., a  Ht., a  Vksztv. és a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 
szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.”

3. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, kérelemre induló eljárásokért – a  felhasználói panaszeljárás 
kivételével – a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat fizet. A kérelmező a befizetésről szóló, hitelt érdemlő igazolást 
csatolja a kérelemhez.
(2) Az  igazgatási szolgáltatási díj mértékét az  1.  mellékletben meghatározott eljárások esetén az  1.  melléklet 
tartalmazza. Az  1.  mellékletben nem nevesített eljárások esetén fizetendő átalány igazgatási szolgáltatási díj 
mértéke tízezer forint.
(3) Az  igazgatási szolgáltatási díjat – a  (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelem benyújtását megelőzően kell 
befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási 
keretszámlájára.
(4) A befizetést a kerekítési szabályoknak megfelelően száz forintra kerekített összegben oly módon kell teljesíteni, 
hogy az ötven forint alatti maradékot el kell hagyni, az ötven forintot és az azt meghaladó összeget száz forintnak 
kell számolni.
(5) Az  igazgatási szolgáltatási díjat forintban kell befizetni. A  befizetés devizában történő kezdeményezése 
esetén a kérelmezőnek a pénzforgalmi szolgáltatójánál úgy kell rendelkeznie, hogy a Hivatal (3) bekezdés szerinti 
előirányzat-felhasználási keretszámláján az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségnek pontosan megfelelő 
összegű forint kerüljön jóváírásra.
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(6) Az  igazgatási szolgáltatási díj teljesítése során az  átutalási megbízás megjegyzés rovatában – azonosítás 
céljából  – fel kell tüntetni az  utalásra kerülő összeg 1.  melléklet szerinti jogcímét a  díjtételnek megfelelő táblázat 
betűjele és sorszáma megjelölésével, vagy utalni kell arra, hogy átalány igazgatási szolgáltatási díj került 
megfizetésre. Ha az igazgatási szolgáltatási díjat nem a kérelmező fizeti be, akkor az átutalási megbízás megjegyzés 
rovatában a kérelmező nevét is fel kell tüntetni.
(7) A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból történő adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült igazgatási szolgáltatási 
díjak esetében a  díjfizetési kötelezettség a  kérelem benyújtását követő ötödik napig – a  (3)  bekezdésben 
meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla javára – átutalással vagy bankkártyás fizetéssel 
az ügyfélszolgálaton teljesíthető.
(8) Az  igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségről a  Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell
a) az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezett nevét (megnevezését), adószámát, címét (székhelyét),
b) a díjfizetés jogcímét és az igazgatási szolgáltatási díj összegét.”

4. §  Az R. 7. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 6. § szerinti eljárásokban)
„c) a  megfizetett díj visszatérítése tekintetében a  6.  § (4)  bekezdésében, illetve az  Itv. 80.  § (1)  bekezdés f ), g) és 
k) pontjában”
(foglalt rendelkezéseket is alkalmazni kell, azzal, hogy ahol azok illetéket említenek, azon e  rendelet tekintetében díjat 
kell érteni.)

5. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

1. melléklet a 10/2021. (VIII. 13.) MEKH rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő sor lép:

[A B

1. Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

43.

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli 
megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás 
iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő közvetlen 
befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő 
előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

 2. Az R. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat a következő 54/A. sorral egészül ki:

[A B

1. Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

54/A.
Engedélyesben történő közvetett befolyásszerzéshez előzetes 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása (engedélyenként)

105 
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 3. Az R. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat 55. és 55/A. sora helyébe a következő sorok lépnek:

[A B

1. Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

55.
Engedélyesben történő befolyásszerzés tudomásulvétele iránti kérelem 
elbírálása (engedélyenként)

405

55/A.
Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés 
ellenőrzése iránti kérelem elbírálása

200

 4. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő sor lép:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

72

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, jogutód nélküli 
megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás 
iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő közvetlen 
befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő 
előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

 

 5. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat a következő 81/A. sorral egészül ki:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

81/A
Engedélyesben történő közvetett befolyásszerzéshez előzetes 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálása (engedélyenként)

105 

 6. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat 82. és 82/A. sora helyébe a következő sorok lépnek:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

82
Engedélyesben történő befolyásszerzés tudomásulvétele iránti kérelem 
elbírálása (engedélyenként)

405

82/A
Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés 
ellenőrzése iránti kérelem elbírálása

200

 7. Az R. 1. melléklet C) pontjában foglalt táblázat 21. sora helyébe a következő sor lép:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

21

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez; alaptőke, törzstőke 
leszállításához való előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; 
engedélyesben történő befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok 
gyakorlásához történő előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása
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 8. Az R. 1. melléklet C) pontjában foglalt táblázat 32/A. sora helyébe a következő sor lép:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

32/A
Előzetes hozzájáruló határozatban foglaltaknak való megfelelés 
ellenőrzése iránti kérelem elbírálása

200 

 9. Az R. 1. melléklet G) pontjában foglalt táblázat a következő 6/A. sorral egészül ki:

[A B

1 Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke 

(ezer forint)]

6/A költséghaszon-elemzés készítése alóli felmentési kérelem elbírálása 100 
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1593/2021. (VIII. 13.) Korm. határozata
védelmi ipari fejlesztéshez szükséges állami kezességvállalásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a  HSC Aerojet 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 01-10-141410; adószáma: 29306611-2-43; székhelye: 
1124 Budapest, Németvölgyi út 108. mfszt. 2.) részére hitelkiváltás, valamint fejlesztés finanszírozása céljából 
nyújtani kívánt legfeljebb 150 000 000 euró összegű fejlesztési hitelből eredő tőkekövetelés 80%-áig a  Magyar 
Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a magyar államot 
visszavonhatatlan készfizető kezesség terheli 2021. december 31-ig;

 2.  a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 50.  § (4)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az  1.  pont szerinti jogszabályi állami készfizető kezességvállalásért a  hitelfelvevő által 
fizetendő kezességvállalási díj éves mértékét az  1.  pontban meghatározott hitelösszegre vetített, egy összegben 
megfizetendő, a tőkekövetelés 5,3%-ának meghatározott mértékű kezességvállalási díjban határozza meg;

 3.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti kezességvállalási díj összege megfizetésének módjáról, valamint 
határidejéről tájékoztassa a hitelfelvevőt.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1594/2021. (VIII. 13.) Korm. határozata
a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1. A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva – elismerve a  hazai mozgóképipar és filmkultúra megújítása érdekében eddig elért 
eredményeket, valamint figyelembe véve a  terület fejlesztése érdekében elvégzendő további feladatokat, 
e  közfeladat hatékony ellátása érdekében – 2021. szeptember 1. napjától Káel Csabát a  magyar nemzeti 
mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a) összehangolja a mozgóképszakma szervezeteinek a működését,
b) kidolgozza az  állami tulajdonban lévő filmstúdiók és filmgyártási infrastruktúra hasznosításának 

koncepcióját, és felügyeli annak megvalósítását,
c) javaslatot tesz a hazai mozgóképszakma hosszú távú fejlődését biztosító képzési rendszer kialakítására,
d) meghatározza a mozgóképszakmát érintő lehetséges vagyongazdálkodási feladatokat,
e) ellátja a  Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. elhelyezésével kapcsolatos beruházások kulturális 

szempontú, szakmai koordinációját,
f ) ellátja a  Művészetek Palotája épületegyüttesének új MICE center (eseményközpont) épülettel 

történő bővítéséhez kapcsolódó ingatlanfejlesztés üzemeltetési szempontú, szakmai koordinációját, 
az ingatlanfejlesztést követő működés előkészítését,

g) ellátja a Fertőd-Eszterháza Esterházy-kastély fejlesztésével és az Eszterháza Turisztikai Központtal összefüggő 
feladatok kulturális szempontú, szakmai koordinációját,

h) indokolt esetben javaslatot tesz a vonatkozó jogszabályi környezet módosítására.
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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.

 3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a) a  feladata elvégzésének érdekében figyelemmel kíséri és segíti az  audiovizuális politikáért, illetve 

a mozgóképszakmáért felelős kormányzati szervek tevékenységét,
b) véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
c) részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken,
d) közreműködik a mozgóképszakmát érintő kormány-előterjesztések előkészítésében.

 4. A  kormánybiztos jelen határozat szerinti feladatköre ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és 
juttatásokra jogosult.

 5. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a kabinetfőnöke útján irányítja.
 6. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnöki Kabinetiroda keretében működő titkárság segíti.
 7. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy a kormánybiztos feladatának ellátásához 

szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos 
rendelkezésére.

 8. Ez a határozat 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
 9. Hatályát veszti a  magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 

szóló 1501/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

	A Kormány 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról

	A Kormány 483/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 484/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről, valamint az ezzel k

	A Kormány 485/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázattal, valamint 
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására jogosító koncessziós szerződéssel kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

	A Kormány 486/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 
75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 487/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 488/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 489/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 490/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 491/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 
475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 492/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 10/2021. (VIII. 13.) MEKH rendelete
	a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályok

	A Kormány 1593/2021. (VIII. 13.) Korm. határozata
	védelmi ipari fejlesztéshez szükséges állami kezességvállalásról

	A Kormány 1594/2021. (VIII. 13.) Korm. határozata
	a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
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