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III. Kormányrendeletek

A Kormány 753/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a földgázellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A földgázkereskedelmi engedélyes közszolgáltatóval, közfeladatot ellátó jogi személlyel vagy távhőtermelővel 
kötött földgáz-kereskedelmi szerződését 2022. április 15. napjáig a közszolgáltató, a közfeladatot ellátó jogi személy 
vagy távhőtermelő hátrányára egyoldalúan nem módosíthatja, és nem mondhatja fel.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 
villamosenergia-termelő kijelöléséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 11.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány Észak-Magyarország villamosenergia ellátásbiztonságának biztosítása érdekében 2021. évtől 
ideiglenesen kijelöli az  MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: 
villamosenergia-termelő) arra, hogy a Mátrai Erőmű III., IV. és V. blokkjaiban megtermelt villamos energiából
a) a 2021. évben legalább 3.185,4 GWh, legfeljebb 3.503,94 GWh,
b) a 2022. évben legalább 3.247,6 GWh, legfeljebb 3.572,36 GWh,
c) a 2023. évben legalább 3.318,6 GWh, legfeljebb 3.650,46 GWh,
d) a 2024. évben legalább 3.200,4 GWh, legfeljebb 3.520,44 GWh
villamosenergia mennyiséget a Detk 220 kV-os csomóponton tápláljon be a villamosenergia-rendszerbe.
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2. § (1) A  villamosenergia-termelő az  1.  § szerinti betáplálást mint az  átviteli hálózat biztonságos, stabil üzemállapotának 
fenntartása érdekében szükséges rendszerbiztonsági szolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) teljesíti.

 (2) A villamosenergia-termelő a szolgáltatás teljesítéséért ellentételezésre jogosult.
 (3) Az  ellentételezés fedezi, de nem haladja meg a  szolgáltatás nyújtására vonatkozó szolgáltatási kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges, az  értékcsökkenést is magában foglaló, a  bevétellel nem fedezett, nettó költséget. 
Az ellentételezés nem tartalmazza a szolgáltatáson kívül eső egyéb gazdasági tevékenységhez kapcsolódó költség 
vagy ráfordítás fedezetét.

3. § (1) A szolgáltatás ellátására az energetikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a villamosenergia-termelővel 
szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt, amely tartalmazza
a) a szolgáltatási kötelezettségek tartalmát, területi és időbeli hatályát,
b) a tárgyévi kifizetendő ellentételezés összege – 5.  § (5)  bekezdése szerinti – megállapításának formai 

követelményeit, valamint
c) a villamosenergia-termelőnek biztosított kizárólagos vagy speciális jogok meghatározását.

 (2) Az ellentételezés meghatározására vonatkozó módszertant és az ellentételezés meghatározása során elszámolható 
költségeket az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) A  szolgáltatáshoz kapcsolódó nettó költséget a  szolgáltatás teljesítéséhez szükséges elszámolható költség és 
a szolgáltatáshoz kapcsolódó összes bevétel különbsége alapján kell meghatározni.

4. § (1) A  villamosenergia-termelő a  tárgyévre vonatkozó ellentételezés megállapítása iránti kérelmét a  tárgyév május 15. 
napjáig benyújtja a miniszternek.

 (2) Az (1) szerinti kérelem tartalmazza
a) az érvényesíteni kívánt igény jogcímét,
b) a tárgyévi szolgáltatáshoz kapcsolódó nettó költség értékét az  1.  mellékletben meghatározott módszertan 

alapján dokumentációval alátámasztva, az elfogadott üzleti terv alapján,
c) a tárgyévet megelőző évben a szolgáltatáshoz kapcsolódó nettó költség tény értékét, és
d) a tárgyévet megelőző évben folyósított ellentételezés összegét.

 (3) A villamosenergia-termelő az ellentételezés megállapítása iránti kérelemhez csatolja
a) a tárgyévre vonatkozó üzleti terv alapján készült eredmény-kimutatás tervezetét, amely tartalmazza 

a  szolgáltatás érdekében és az  ezen kívül végzett tevékenység alapján megállapított társasági eredmény 
tervezett összegét,

b) a tárgyévet megelőző évre vonatkozó auditált beszámoló és a  kapcsolódó főkönyvi kimutatást és az  az 
alapján készült eredménykimutatást, ha a  tárgyévet megelőző évben a  villamosenergia-termelő részére 
ellentételezés került kifizetésre,

c) részletes szöveges magyarázatot a  kérelmet alátámasztó számításhoz, alkalmazott modellhez és allokációs 
módszertanhoz.

5. § (1) A  miniszter a  szolgáltatás ellentételezésének megállapítása iránti kérelmet a  Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevonásával vizsgálja meg.

 (2) A  Hivatal az  (1)  bekezdésben meghatározott vizsgálat keretében a  villamosenergia-termelő által benyújtott 
kérelemben és annak mellékleteiben foglaltak e  rendeletnek való megfelelőségét vizsgálja és javaslatot 
tesz a  miniszternek a  tárgyévi kifizetendő ellentételezés összegére, figyelemmel a  támogatásra nem javasolt 
költségelemekre és azok összegére, valamint a  tárgyévet megelőző év nettó költség tény értéke és a  folyósított 
ellentételezés összegének különbözetére. A  Hivatal a  javaslatát legkésőbb tárgyév június 30. napjáig megküldi 
a miniszternek.

 (3) Ha a  kérelmet a  villamosenergia-termelő hiányosan nyújtotta be, a  Hivatal határidő tűzésével felhívja 
a villamosenergia-termelőt, hogy a kérelmet az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtsa be.

 (4) A Hivatal a kérelemben és annak mellékleteiben foglaltak megfelelőségének a vizsgálatához – határidő tűzésével – 
a villamosenergia-termelőtől felvilágosítást, továbbá adatszolgáltatást kérhet.

 (5) Ha a  kérelemben és a  mellékleteiben foglaltak megfelelnek az  e  rendeletben meghatározott feltételeknek, 
a  miniszter – a  Hivatal javaslatának a  figyelembevételével – a  szerződésben meghatározott formában, a  tárgyév 
július 15. napjáig megállapítja a tárgyévi kifizetendő ellentételezés összegét és a kifizetés módját.

 (6) A szolgáltatás ellentételezését a tárgyévre vonatkozó mértékének megállapítását követően a miniszter elkülönített 
költségvetési forrásból fizeti ki. A kifizetés történhet egy összegben vagy részletekben. A miniszter az első részletet 
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vagy az egyösszegű teljesítést július 30-ig teljesíti a villamosenergia-termelő részére. A kifizetés részletekben történő 
teljesítése esetén az utolsó részlet kifizetésének határideje a tárgyév december 31-e.

 (7) A miniszter a tárgyévi kifizetendő ellentételezés összegének a megállapítását megküldi a villamosenergia-termelő, 
továbbá az államháztartásért felelős miniszter, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
részére.

6. §  A szerződés aláírásának évében a  miniszter a  villamosenergia-termelő részéről benyújtott kérelem alapján, 
a  Hivatal javaslatát figyelembe véve, a  tárgyév december 31-ig gondoskodik az  ellentételezés tárgyévi összege 
villamosenergia-termelő részére történő kifizetéséről a  7.  §-ban meghatározottak szerinti utólagos elszámolás 
mellett.

7. § (1) Amennyiben a  tárgyévben folyósított ellentételezés nettó összege és a  – 4.  § (3)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott adatok alapján – tényleges nettó költség tény értéke eltér és az eltérés a villamosenergia-termelő
a) javára többletet mutat, akkor a  villamosenergia-termelő a  tárgyévet követő évben benyújtott kérelmében 

köteles a következő tárgyévre vonatkozó igényét a többlettel csökkentett összegben megadni, vagy
b) hátrányára hiányt mutat, akkor a villamosenergia-termelő a tárgyévet követő évben benyújtott kérelmében 

jogosult a következő tárgyévre vonatkozó igényét a többlettel növelt összegben megadni.
 (2) A  miniszter az  (1)  bekezdésben meghatározott különbözetnek a  csökkentett vagy többlettel növelt összege 

figyelembevételével – a  Hivatal 5.  § (2)  bekezdése szerinti javaslatának a  figyelembevételével – fizeti meg 
a szolgáltatás ellentételezésének a tárgyévi összegét a villamosenergia-termelő részére.

 (3) A  villamosenergia-termelő az  utolsó szolgáltatási kötelezettséggel érintett tárgyévet követő évben a  4.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott határidőben a  tárgyévben folyósított ellentételezés nettó összege és a  tárgyév 
tényleges nettó költség tény értéke különbözetének az  elszámolását benyújtja a  miniszternek. A  miniszter 
az elszámolást a Hivatal bevonásával vizsgálja meg és – 5. § (5) bekezdésében meghatározott határidőig – állapítja 
meg a folyósított ellentételezés nettó összege és tényleges nettó költség tény értéke esetleges eltérését.

 (4) Amennyiben az  utolsó szolgáltatási kötelezettséggel érintett tárgyévben folyósított ellentételezés nettó összege 
és a – 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott adatok alapján – tényleges nettó költség tény értéke eltér és 
az eltérés a villamosenergia-termelő
a) javára többletet mutat, akkor a  villamosenergia-termelő a  tárgyév július 30-ig a  különbözetet visszafizeti, 

vagy
b) hátrányára hiányt mutat, akkor a  miniszter az  5.  § (6)  bekezdése szerinti határidőben gondoskodik 

a különbözetnek a villamosenergia-termelő részére történő megfizetéséről.

8. § (1) A  villamosenergia-termelő a  számviteli nyilvántartásában a  szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó költségeit 
–  a  szolgáltatással nem összefüggő, egyéb gazdasági tevékenységeivel kapcsolatos költségeitől elkülönítetten  – 
külön vezeti és mutatja ki.

 (2) A kimutatás tartalmazza
a) az 1.  mellékletben meghatározott elszámolható költségeket és bevételeket minden olyan évben, amikor 

a villamosenergia-termelő ellentételezésben részesül,
b) a villamosenergia-termelő, mint a 2006/111/EK irányelv szerinti közvállalkozás belső pénzügyi és szervezeti 

felépítésére vonatkozó adatokat, az  általa végzett egyes tevékenységekre vonatkozó elkülönített és hiteles 
elszámolásokat, valamint

c) az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségeket és bevételeket, valamint a  költségek és bevételek 
kijelölésének és megosztásának módszereit.

9. §  E rendelet alkalmazásában üzleti terv jelenti:
a) a 6.  §-ban meghatározott kérelem tekintetében az  ún. 2021 FC9 üzleti tervet, amely az  év 1–9. hónapja 

tekintetében a tényadatokat és a 10–12. hónap tekintetében a tervszámokat tartalmazza,
b) a 4.  § (1)  bekezdése szerinti kérelem tekintetében a  villamosenergia-termelő igazgatósága által elfogadott 

tárgyévi üzleti tervet.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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11. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

12. §  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok szerinti adatszolgáltatási és jelentési 
kötelezettséget az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter teljesíti a  nyilvánosság és az  Európai 
Bizottság felé.

13. § (1) Az e  rendelet szerinti ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti 
állami támogatást tartalmaz.

 (2) Az  e  rendeletben meghatározott szolgáltatás a  közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 
támogatásról szóló 2012/C 8/03 számú Európai Bizottság keretszabály alapján került meghatározásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 754/2021 (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 2. § szerinti ellentételezést a következőképlet alapján kell meghatározni:
Kt = NKt + KTt

ahol
Kt az ellentételezés mértéke t évben
NKt (Nettó költség):

NKt = VKt + ÁKt + ÉCSt + TAt – VEÁBt – EBt – PEt

ahol
1) VKt (Változó költségek) a  közszolgáltatási kötelezettséggel megtermelt villamos energiához kapcsolódóan 

t évi tervezett változó költségek forintban denominálva; melynek számítási módja az alábbi:
VKt = KTA,t + KCO2,t,

 ahol
a) KTA,t (Költség, Tüzelőanyag) kizárólag azok a  gazdasági szempontból ésszerűen felmerülő tervezett 

költségek, amelyek szén, gázolaj, földgáz, biomassza és egyéb tüzelőanyagok beszerzésével 
kapcsolatban merülnek fel t évben. A Mátrai Erőmű esetén a villamosenergia-termelés nem vásárolt, 
hanem saját előállítású lignit tüzelőanyagon alapul, amit a  visontai és a  bükkábrányi bányákban 
termelnek ki. A lignithez kapcsolódó költségek tehát nem vásárolt tüzelőanyag költségként, hanem 
a  bányák önköltségeként merülnek fel, ami teljes egészében (az értékcsökkenést is beleértve) 
villamosenergia-termeléshez kapcsolódó változó költségként került figyelembevételre, függetlenül 
attól, hogy az közvetlen vagy közvetett költség. A változó és az állandó költségek megbontásához 
a  villamosenergia-termelőn belül a  termelő területek, azaz (i) az  erőmű, (ii) a  Visontai Bánya és 
(ii)  Bükkábrányi Bánya, valamint (iv) a  nem termelő területek, összefoglaló néven „az irányító 
szervezet” külön egységként kerülnek nyilvántartásra.

 A változó költségek közé kerültek besorolásra ennek megfelelően a következők:
aa) Bányák esetében a  közszolgáltatási kötelezettséggel termelt villamosenergiához 

kapcsolódó összes költség, beleértve a  bányákra jutó értékcsökkenést is az  általános 
érdekű gazdasági szolgáltatás érdekében termelt villamosenergiához kapcsolódó 
mértékben.

ab) Erőmű és irányító szervezet esetében a  közszolgáltatási kötelezettséggel termelt 
villamosenergiához kapcsolódó vásárolt tüzelőanyag és a  termeléshez szorosan 
kapcsolódó segédanyag: Vásárolt tüzelőanyagok költsége (földgáz, gázolaj és biomassza 
beszerzésének költsége), valamint a  villamosenergia-termeléshez kapcsolódó 
segédanyag (pl. mészkőliszt, mészhidrát) költsége.
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b) KCO2,t (Költség, Széndioxid) a széndioxid kibocsátásából eredően, gazdasági szempontból ésszerűen 
felmerülő tervezett költségek, az  ETS rendszerben kereskedett, kötelező CO2 kvóta beszerzés 
költsége.

2) ÁK (Állandó költségek) a  közszolgáltatási kötelezettséggel megtermelt villamos energiához kapcsolódóan 
t évi ésszerűen tervezett fix költségek forintban denominálva, a következő szempontok figyelembevételével:

 Az erőműnél és az irányító szervezetnél a közszolgáltatási kötelezettséggel megtermelt villamos energiához 
kapcsolódó összes költség az alábbi tételek kiszűrése után:
a) Egyszeri tételek;
b) Az 1) pontban változó költségként definiált elemek;
c) Az erőmű és az  irányító szervezet értékcsökkenése, amely külön tényezőként került veszünk 

figyelembe [lásd 3) pont].
3) ÉCSt (Értékcsökkenés) az  erőművi és az  irányítószervezeti eszközök közszolgáltatási kötelezettséggel 

megtermelt villamosenergiához kapcsolódó t évi tervezett értékcsökkenése forintban denominálva.
4) TAt (Társasági Adó) a közszolgáltatási megbízás keretében értékesített villamos energiához kapcsolódó t évi 

tervezett társasági adófizetési kötelezettség értéke forintban denominálva.
5) VEÁBt (Villamosenergia-árbevétel) a  közszolgáltatási megbízás keretében értékesített villamosenergiához 

kapcsolódó t évi tervezett árbevétel forintban denominálva, az alábbi képlet szerint:
VEÁBt = VETÁBt + VEKÁBt + VESTKAt + VESEEAt

 ahol
a) VETÁBt (VE Termelés Árbevétele) a  t évi közszolgáltatási kötelezettséggel megtermelt villamos 

energiából származó árbevétel forintban.
b) VEKÁBt (VE Kereskedelem Árbevétele) a  t évi közszolgáltatási kötelezettség keretében 

villamosenergia-kereskedelemből származó árbevétel forintban.
c) VESTKAt (VE Saját Termelésű Készletek Állományváltozása) a t évi közszolgáltatási kötelezettséggel 

megtermelt villamosenergiához kapcsolódó saját termelésű készletek állományváltozása forintban.
d) VESEEAt (VE Saját Előállítású Eszközök Aktiválásának értéke) a t évi közszolgáltatási kötelezettséggel 

megtermelt villamos energiához kapcsolódó saját előállítású eszközök aktiválásának értéke 
forintban.

6) EBt (Egyéb bevétel) a t évi tervezett egyéb bevétel forintban denominálva,
a) beleértve a kapott barna és zöld prémium támogatást, valamint a közszolgáltatási kötelezettséggel 

megtermelt villamosenergiához kapcsolódó céltartalék feloldást;
b) nem beleértve az  egyszeri tételeket, a  lignitfillér támogatást és egyéb olyan bevételeket, amelyek 

nem a közszolgáltatás keretében végzett villamos energia értékesítéshez köthetők.
7) PEt (Pénzügyi Eredmény) a  t évben az  MVM Mátra Energia Zrt. által a  közszolgáltatási megbízás keretében 

értékesített villamosenergiához kapcsolódó tervezett pénzügyi eredmény értéke forintban denominálva. 
A  pénzügyi eredmény a  pénzügyi bevételek (például kapott osztalék) és pénzügyi ráfordítások (például 
deviza származékos ügylet valós értékének vesztesége) különbségének értéke forintban denominálva. 
A  túlzott ellentételezés elkerülésre érdekében az  MVM Mátra Energia Zrt. leányvállalataitól kapott osztalék 
bevételnövelő (és így ellentételezést csökkentő) elemként került figyelembevételre, ezzel is követve 
a szabályozási gyakorlatot („belső haszon” kezelése).

8) KTt (Korrekciós tényező) a villamosenergia-termelés költségeinek és bevételeinek korrekciós tényezője t évre 
vonatkozóan, az alábbi képlet szerint:

KTt = TVKt–1 – VKt–1 + TÁKt–1 – ÁKt–1 + TÉCSt–1 – ÉCSt–1 + TTAt–1 – TAt–1 – (TVEÁBt–1 – VEÁBt–1)  
– (TEBt–1 – EBt–1) – (TPEt–1– PEt–1)

 ahol
a) TVKt–1 (Tényleges Változó Költség) a  közszolgáltatási kötelezettséggel termelt villamosenergia t–1 

évre vonatkozó tényleges változó költségei forintban, beleértve a széndioxid kibocsátási kvótáknak 
az EU Kibocsátási Kvóta t-1 január 1. és december 31. közötti, az EEX energia tőzsde szerint közzétett 
hivatalos azonnali piaci árfolyamán történő beszerzését.

b) VKt–1 a  közszolgáltatási kötelezettséggel termelt villamosenergia tervezett, jóváhagyott vagy 
meghatározott változó költségei forintban a t–1 évben.

c) TÁKt–1 (Tényleges Állandó Költség) a  közszolgáltatási kötelezettséggel termelt villamos energia 
tényleges állandó költségei forintban a t–1 évben.
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d) ÁKt–1 a  közszolgáltatási kötelezettséggel termelt villamosenergia tervezett, jóváhagyott vagy 
meghatározott állandó költségei forintban a t–1 évben.

e) TÉCSt–1 (Tényleges Értékcsökkenés) az  erőművi és az  irányítószervezeti eszközök közszolgáltatási 
kötelezettséggel megtermelt villamosenergiához kapcsolódó t–1 évre vonatkozó tényleges 
értékcsökkenése forintban.

f ) ÉCSt–1 az  erőművi és az  irányítószervezeti eszközök közszolgáltatási kötelezettséggel megtermelt 
villamos energiához kapcsolódó t–1 évre tervezett, jóváhagyott vagy meghatározott 
értékcsökkenése forintban.

g) TTAt–1 a  közszolgáltatási megbízás keretében értékesített villamosenergiához kapcsolódó t–1 évi 
tényleges társasági adófizetési kötelezettség értéke forintban.

h) TAt–1 a  közszolgáltatási megbízás keretében értékesített villamosenergiához kapcsolódó t–1 évi 
tervezett társasági adófizetési kötelezettség értéke forintban.

i) TVEÁBt–1 (Tény Villamosenergia-árbevétel) a  közszolgáltatási kötelezettséggel előállított 
villamosenergia-termelésből származó tényleges bevétel forintban, a t–1 évben.

j) VEÁBt–1 a  közszolgáltatási kötelezettséggel előállított villamosenergia-termelésből származó 
tervezett bevételek forintban, a t–1 évben.

k) TEBt–1 (Tény Egyéb Bevétel) a közszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő, az erőműben t–1 évben 
ténylegesen felmerült egyéb bevétel forintban, beleértve a  kapott barna és zöld prémium 
támogatás összegét, valamint a  közszolgáltatási kötelezettséggel megtermelt villamos energiához 
kapcsolódó céltartalék feloldást, de nem beleértve a  rekultivációhoz kapcsolódó céltartalék-
feloldást és a lignitfillér támogatást.

l) EBt–1 (Egyéb Bevétel) a  közszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő, az  erőműben t–1 évben 
tervezetten felmerülő egyéb bevétel forintban, beleértve a  kapott barna és zöld prémium 
támogatás összegét, valamint a  közszolgáltatási kötelezettséggel megtermelt villamos energiához 
kapcsolódó céltartalék feloldást, de nem beleértve a  rekultivációhoz kapcsolódó céltartalék-
feloldást és a lignitfillér támogatást.

m) TPEt–1 a  t–1 évben az  MVM Mátra Energia Zrt. által elért tényleges pénzügyi eredmény értéke 
forintban.

n) PEt–1 a t–1 évben az MVM Mátra Energia Zrt. által tervezett pénzügyi eredmény értéke forintban.

A Kormány 755/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.  
(X. 19.) Korm. rendelet 2. számú 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 755/2021. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.  
(X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 18.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.1. Aki hálózathasználati szerződés vagy villamosenergia-vásárlási szerződés nélkül a  hálózati engedélyes 
hálózatára csatlakozik, és onnan villamos energiát vételez, a  vételezett villamos energia árát az  adott hónapra 
vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár 110%-án, de legalább a  hálózati engedélyes adott évre közzétett, 
hálózati veszteség beszerzési átlagárán fizeti meg a hálózati engedélyesnek, és ezen túlmenően a rendszerhasználó 
a rendszerhasználatért a rendszerhasználati díjat is megfizeti.
Az ármegállapítás részletszabályait az  elosztói szabályzat tartalmazza. A  hálózati engedélyes a  szerződés nélküli 
hálózathasználatot a közcélú hálózaton történő beavatkozással megszüntetheti.”

A Kormány 756/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a kijelölt távhőszolgáltató többletköltségeinek kompenzálásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A földgázellátás megszűnése esetén 2021. december 15. napját követően kijelölt új távhőszolgáltató 
a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet szerinti támogatás és a távhő értékesítéséből 
származó bevétel összegével nem fedezett, a  közszolgáltatással összefüggő földgázvásárlási költségek 
megtérítéséhez szükséges pénzügyi igényeket a távhőszolgáltatást mint közszolgálatást megrendelő önkormányzat 
havi rendszeres elszámolással kompenzálja a távhőszolgáltató részére.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és a  3.  melléklet tekintetében az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16.  § 
(14) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 
a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím és a  4.  melléklet tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatnak az  ezen jogviszonya tekintetében 
az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó – heti 40 órában foglalkoztatott – 
egészségügyi szakdolgozója után a  szakdolgozói bértámogatás mértékét a  36. számú melléklet tartalmazza. 
A  háziorvosi szolgáltató a  bértámogatás összegét a  szakdolgozónak az  egyes egészségügyi dolgozók és 
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. és 7.  melléklete „E” fizetési 
kategória szerint megállapítható összeget elérő havi bruttó munkabérének, valamint az  ezzel összefüggésben 
keletkező közteher kifizetéséhez köteles felhasználni.”

2. §  Az R1. 26. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  R. 3/A. számú mellékletében szereplő, 1002 traumatológia szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő 
fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú ellátásokat 1,45 szorzó alkalmazásával kell finanszírozni.”

3. §  Az R1. 30. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási teljesítményként)
„a) a  fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályon kezelés alatt álló, valamint a  fekvőbeteg-gyógyintézetből történt 
elbocsátást követően a  fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felső határnapjáig, de legalább 10 napig 
a  beteg részére nyújtott, a  fekvőbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti fődiagnózisnak megfelelő főcsoportba 
tartozó betegségek miatti járóbeteg-szakellátás, kivéve
aa) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által végzett, jogszabályban meghatározott orvosszakértői vizsgálatokat,
ab) a sürgősségi betegellátási egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást,
ac) a jogszabályban meghatározott csecsemőkori szűréseket,
ad) a  fekvőbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függő onkológiai és citológiai szűréseket, ha azok 
elvégzése a jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg,
ae) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó osztályra gyermeke mellé felvett, az Eb. tv. 18. § (6) bekezdés m) pontja szerinti 
fogyatékos személy kísérője, a  beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az  ellátásban részesülő, 
az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője 
és közeli hozzátartozója részére végzett járóbeteg-szakellátást,
af ) a 18 éven aluli gerincvelői izomsorvadásban szenvedő, génterápiás gyógyszeres kezelésben részesült gyermekek 
ellátását;”
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4. §  Az R1. 76/Z. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  2022. évre vonatkozóan a  tervezett éves aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási, a  járóbeteg-szakellátási, 
labordiagnosztikai, az  önálló egynapos, az  általános anesztéziában végzett egynapos fogászati és a  molekuláris 
diagnosztikai (PCR) keretet a  2019. évi teljesítmények alapján kell meghatározni. E  bekezdésben foglaltakat 
a 2022. januári kifizetésektől kell alkalmazni.”

5. § (1) Az R1. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R1. 28. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §  Az R1.
a) 42.  § b)  pontjában az  „a minisztérium” szövegrész helyébe az  „az egészségügyért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
b) 34.  mellékletében foglalt táblázat B:20. mezőjében a  „Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi 

Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa, Pécs” szövegrész helyébe 
az „INDIT Közalapítvány” szöveg

lép.

2. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló  
134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához 
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
6/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „8 millió forintot” szövegrész helyébe a „9 millió forintot” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az R2. 6/C. § (5) bekezdése.

3. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

4. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről,  
valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló  
364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a  háziorvosi és 
a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 8/A. §-a a következő (2a) 
és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(a továbbiakban: OGYÉI) a  járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/C. § (4) bekezdése szerinti hatósági bizonyítványok kiállítását követő hónap 
5. napjáig tájékoztatást küld a  NEAK részére azokról a  vállalkozásokról, amelyek részére a  támogatásra való 
jogosultságot megítélte.
(2b) Az  R. 6/C.  §-a szerint működési célú támogatásban részesülő közforgalmú gyógyszertárat működtető 
vállalkozás a  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően vényenként 80 forint vényköteles gyógyszerek kiváltásához 
kapcsolódó gyógyszerbiztonsági ellenőrzésen alapuló szolgáltatási díjra jogosult abban a  negyedévben, amely 
negyedév első hónapjában szerepel az OGYÉI (2a) bekezdés szerinti, NEAK részére megküldött tájékoztatásában.”
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5. Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R5.) 2/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  védőnő havi alapbére (garantált illetménye) magában foglalja az  egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Kr.) meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot, továbbá a  Kr. 76/A.  § (4)  bekezdése, 76/D.  § 
(4) bekezdése és 76/L. § (1) bekezdése szerinti emelések összegét.”

12. §  Az R5. 2/D. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A  (11) bekezdés szerinti díj kifizetéséhez járó támogatás igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére a 3–5. § 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

13. §  Az R5. 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

14. §  Hatályát veszti az R5.
a) 4/A–4/F. §-a és
b) 16. melléklete.

6. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2022. évi 

előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 119 596,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 103 946,0

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

  Eseti ellátás díjazása 649,3

  Ügyeleti szolgálat 13 106,2

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 244 597,5

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás 221,8

  Védőnői ellátás 24 009,8

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3
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2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 27 250,0

Fogászati ellátás

Praxisfinanszírozás 42 494,1

Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 39 379,2

3. Fogászati ellátás összesen 81 873,3

4. Otthoni szakápolás 6 480,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 970,2

6. Művesekezelés 27 771,1

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 3 911,3

  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

1 250,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2022. évi béremelésének fedezete 576 581,5

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 15 787,3

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

7. Célelőirányzatok összesen 601 756,0

8. Mentés 45 560,5

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás 199 757,8

Kódkarbantartás 4 915,9

Népegészségügy fejlesztése 2 717,5

2022. évi többletkapacitás befogadás fedezete 3 000,0

Működési költségelőleg 2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás 7 791,6

    Fekvőbeteg-szakellátás 661 575,9

    aktív fekvőbeteg-szakellátás 558 477,5

    krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 573,1

    fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6

    várólista csökkentés 13 597,7

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 49 514,9

10. Összevont szakellátás összesen 932 273,6

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 281,1

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 119 659,8

ÖSSZESEN 2 131 740,0
”
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2. melléklet a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2022. évre vonatkozó súlyszám és pont keret

 1.  A  járóbeteg-szakellátás – ideértve a  CT-MRI vizsgálatokat is – 2021. november és 2022. október közötti teljesítési 
időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 87 232 958 152 pont. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb 
ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret 10 000 000 pont.

 2.  A  fekvőbeteg-szakellátás 2021. november és 2022. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret 
mértéke: 2 166 665 súlyszám. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezett,
a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló 

keret, valamint
b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete: 200 súlyszám.

 3.  A  laboratóriumi ellátások 2021. november és 2022. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret 
mértéke: 9 684 542 055 pont. A molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) 2021. november és 2022. október közötti 
teljesítési időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 3 472 613 827 pont.

 4.  Az egyes ellátási formák 2022. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

Hónap

Fekvőbeteg-szakellátás, 

Járóbeteg-szakellátás, PCR, 

laboratóriumi ellátás

2021. november 1/12

2021. december 1/12

2022. január 1/12

2022. február 1/12

2022. március 1/12

2022. április 1/12

2022. május 1/12

2022. június 1/12

2022. július 1/12

2022. augusztus 1/12

2022. szeptember 1/12

2022. október 1/12
                                                                                     ”

3. melléklet a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az R3. 3. számú melléklete a következő 145. sorral egészül ki:
„145. nem humán-asszisztált terápiák”

4. melléklet a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az R5. 1. melléklet 2. pont 2.27. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.27. védőnő, családgondozó védőnő, kollegiális védőnői mentor”
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A Kormány 758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 5. § és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31.  § (9a)  bekezdése alapján adatot 
szolgáltató állami, önkormányzati, egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltató, továbbá a  nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ 
(a  továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) 2021. november 30. napján fennállt lejárt tartozásállománya alapján, 
vagy likviditási helyzetének javítása érdekében – ha a számított támogatási összeg meghaladja a 100 000 forintot – 
működési támogatásban (a  továbbiakban: működési támogatás) részesül. A  működési támogatás összegét 
az  Országos Kórházi Főigazgatóság a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a  továbbiakban: finanszírozó) 
közösen állapítja meg. A működési támogatás összegét a finanszírozó honlapján közzéteszi. A működési támogatást 
a 2. §-ban foglaltak szerint lehet felhasználni. A működési támogatást a finanszírozó utalványozza az egészségügyi 
szolgáltatók részére.

 (2) A  működési támogatás összegének megállapítása során nem vehető figyelembe a  nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozás előirányzat terhére már finanszírozott pénzügyi keretes készítmények finanszírozóra 
engedményezett összege.

 (3) A  működési támogatás fedezetéül az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 5. számú 
melléklete szerinti Célelőirányzatokon belül a Működési támogatás előirányzata szolgál.

2. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a működési támogatást
a) a 2021. november 30-án lejárt szállítói tartozásokra,
b) a 2021. november 30-án lejárt egyéb tartozásokra,
c) a 2021. december 31-éig lejáró szállítói tartozásokra,
d) a 2021. december 31-éig lejáró egyéb tartozásokra,
e) a le nem járt tartozásokra
2021. december 31-éig használhatja fel azzal, hogy a  sorrendben következő pontban meghatározott célra csak 
akkor használható fel a  támogatás, ha a  sorrendben azt megelőző pont szerinti tartozását a  szolgáltató már 
kiegyenlítette.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tartozások kiegyenlítése során nem számolhatóak el azon költségekből származó 
tartozások, amelyekre a  szolgáltató a  Járvány Elleni Védekezési Alapból 2021. december 17. napjáig támogatást 
kapott.

 (3) A  működési támogatás intézményi felújításra, beruházásra, fejlesztésre nem használható fel, ide nem értve 
az (1) bekezdés szerinti tartozásokat.

 (4) A  működési támogatás (1)  bekezdés szerinti felhasználása során nem számolhatók el a  működési támogatás 
átutalása előtt kifizetett tartozások.

3. § (1) A  működési támogatás jogszerű felhasználását a  kormányzati ellenőrzési szerv 2022. szeptember 30-ig ellenőrzi. 
Az  ellenőrzés eredményéről a  kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja az  egészségügyért felelős minisztert. 
A  kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, a  támogatás felhasználásával kapcsolatos 
szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a  visszatérítés határidejét az  egészségügyért felelős 
miniszter állapítja meg.

 (2) A  visszatérítendő összegről és a  visszatérítés határidejéről az  egészségügyi szolgáltatót és a  finanszírozót 
az  egészségügyért felelős miniszter értesíti. A  finanszírozó jogosult a  támogatás kiutalása napján érvényes 
jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni 
az egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi finanszírozási összegből.
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4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §  Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

 Millió forint

Megnevezés 2021. évi előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 120 026,9

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 71 265,5

Indikátorrendszer finanszírozása 7 312,7

  Eseti ellátás díjazása 462,5

 

Ügyeleti szolgálat 
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv 
által szabad- vagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység 
támogatása

12 652,7 
 
 

627,8

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 212 348,1

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

 
Iskolaegészségügyi ellátás 

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás

2 317,1 

132,5

  Védőnői ellátás 23 557,4

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 461,3

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 26 686,2

Fogászati ellátás

Praxisfinanszírozás 42 810,8

Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 20 758,6

3. Fogászati ellátás 63 569,4

4. Otthoni szakápolás 5 556,5

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 9 821,4

6. Művesekezelés 27 771,1

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 9 288,5

  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 15,1

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének,  
valamint háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog  
vásárlásának támogatása

2 050,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 0,3

Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete 359 283,2
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Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének 
fedezete

3 643,7

 
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem- 
kiegészítése

16 217,7

Fiatal szakorvosok támogatása 100,5

Működési támogatás 41 020,4

7. Célelőirányzatok összesen 431 619,4

8. Mentés 45 479,1

9. Laboratóriumi ellátás 24 617,7

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás 193 631,4

Népegészségügy fejlesztése 0,0

Működési költségelőleg 0,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás 6 133,5

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0

    Fekvőbeteg-szakellátás 635 412,1

    aktív fekvőbeteg-szakellátás 546 969,4

    krónikus fekvőbeteg-szakellátás 82 678,6

    fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 687,6

    várólista csökkentés 4 076,5

    Extrafinanszírozás 925,4

    Speciális finanszírozású szakellátás 46 380,9

10. Összevont szakellátás összesen 887 283,3

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 0,0

13. Finanszírozási rendszer átalakítása 20 854,6

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 150 844,4

ÖSSZESEN 1 906 451,2
”
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A Kormány 759/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes 
intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, az 
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről 
szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) Az  egészségügyi szolgáltató a  2.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez 
felhasználhatja az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 6.  § (4)  bekezdése alapján részére kifizetett 
összeget.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének fedezetéül az  R. 5. számú melléklete szerinti 
Célelőirányzatokon belül az Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.
(3) Az  (1)  bekezdés szerinti összeg jogszerű felhasználását a  kormányzati ellenőrzési szerv 2022. szeptember 
30-ig ellenőrzi. Az  ellenőrzés eredményéről a  kormányzati ellenőrzési szerv tájékoztatja az  egészségügyért felelős 
minisztert. A  kormányzati ellenőrzési szerv ellenőrzése eredményeképpen feltárt, az  (1)  bekezdés szerinti összeg 
felhasználásával kapcsolatos szabálytalanságok esetén visszatérítendő összeg mértékét és a visszatérítés határidejét 
az egészségügyért felelős miniszter állapítja meg.
(4) A  visszatérítendő összegről és a  visszatérítés határidejéről az  egészségügyi szolgáltatót és a  Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőt (a  továbbiakban: finanszírozó) az  egészségügyért felelős miniszter értesíti. 
A  finanszírozó jogosult a  támogatás kiutalása napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével terhelt 
visszatérítendő összeget három egyenlő részletben levonni az  egészségügyi szolgáltató részére esedékes havi 
finanszírozási összegből.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1950/2021. (XII. 22.) Korm. határozata
a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges 
villamosenergia-termelő költségeinek ellentételezéséről

A Kormány a  veszélyhelyzet idején a  villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-
termelő kijelölésről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján, Észak-Magyarország villamosenergia ellátásbiztonságának 
biztosítása és a rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése kifizetésének biztosítása érdekében
 1. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter és a  nemzeti vagyon 

kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon a  tárgyévi villamosenergia-termelés mint 
rendszerbiztonsági szolgáltatás keretében megállapított ellentételezés kifizetésének teljesítéséről a  jogosult 
villamosenergia-termelő részére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. december 31.
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 

a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címnek a  14. Villamosenergia-termelés 
mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése alcímmel és azon belül az  1. Villamosenergia-termelés mint 
rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter és a  nemzeti vagyon 

kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – az  1.  pont szerinti feladat megvalósítása érdekében 
gondoskodjon a  rendszerbiztonsági szolgáltatási kötelezettség biztosításához szükséges 45 271 300 000 forint 
többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
14. Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése alcím, 1. Villamosenergia-termelés 
mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 238. szám 11837

A Kormány 1951/2021. (XII. 22.) Korm. határozata
az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról és 
az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 
előirányzatából a Célelőirányzatok jogcím előirányzatára történő 2021. évi átcsoportosításról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31.  § 

(9a)  bekezdésében meghatározott állami, önkormányzati, egyházi tulajdonban álló járó- és fekvőbeteg 
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, továbbá a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ lejárt tartozásállományának rendezése, illetve 
likviditási helyzete javítása érdekében 41 020 400 000 forint kerüljön felosztásra az egészségügyi szolgáltatók között 
az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a 2021. évben kifizetendő összegből;

 2.  elrendeli a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni 
Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím terhére 10 658 500  000  forint 
egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 
1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok jogcím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1951/2021. (XII. 22.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési  Alap

1
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7 Gyógyító-megelőző ellátás
7 Célelőirányzatok

201032 K5  10 658 500 000
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

1
2

7 Gyógyító-megelőző ellátás
12 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 

284889 K5 - 10 658 500 000

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

forintban

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal  10 658 500 000  10 658 500 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat 
neve

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat

neve

Egészségbiztosítási Alap

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

 Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

B E V É T E L A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme
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A Kormány 1952/2021. (XII. 22.) Korm. határozata
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes 
intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításáról

A Kormány egyetért azzal, hogy az  egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével 
kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti 
kötelezettség teljesítéséhez az egészségügyi szolgáltatók között 23 300 000 000 forint kerüljön felosztásra a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz 2021. december 20-áig megküldött adatszolgáltatás alapján, az  egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint 2021. évben az egészségügyi szolgáltatók részére kifizetendő összegből.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, 
egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról

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

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
a) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  48. Cegléd Város Önkormányzata 

sportfejlesztési feladatainak támogatása címmel és a  49. Komárom Város Önkormányzata 
közútfejlesztésének támogatása címmel,

b) XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok 
címnek a  15.  Távhőszolgáltatók kompenzációja alcímmel és azon belül az  1. Távhőszolgáltatók 
kompenzációjával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal,

c) XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének a  44. Kapott előleg, 
támogatás visszafizetése címmel,

d) XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  NVTNM tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos kiadások alcímnek a 6. Társasági részesedés vásárlása jogcímcsoporttal

 történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

1.2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 93 646 188 382 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: GÚP 
előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

1.3. a Kvtv. 17.  §-a, valamint 4.  melléklet 7.  pontja alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak az  1.2.  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –  
93 646 188 382 forinttal történő túlteljesülését;

1.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.2. alpont szerint átcsoportosított
a) 1 853 000 000 forint forrás terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül – a  Gál József 

sportcsarnok felújításához, bővítéséhez kapcsolódó többletkiadások finanszírozása támogatás 
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nyújtásával cél megvalósítása érdekében – vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson 
Cegléd Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat1) részére támogatási előlegként, 
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat 
alapján,

b) 73 036 500 forint forrás terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül – komplex 
közútfejlesztési feladatok előkészítése érdekében – vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyújtson Komárom Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat2) részére támogatási 
előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 
támogatói okirat alapján;

1.5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.4.  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat1 és az Önkormányzat2 számára;

1.6. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 153 116 327 034 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
családokért felelős tárca nélküli miniszter 
a miniszterelnök általános helyettese 
agrárminiszter 
belügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
1.7. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva bázisba épülő jelleggel 34 985 291 forint 

átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2022. január 5.
1.8. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  pénzügyminiszter 

számára, hogy a  2021. évben a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 5. Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Területfejlesztési 
feladatok terhére legfeljebb 26 479 600 000 forint összeg mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon;

1.9. úgy dönt, hogy az 1.2., 1.6. és 1.7. alpont alapján teljesített kiadásokat a költségvetés pénzügyi tartalékainak 
növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat 2.  pontjában meghatározott kiadási maximum 
összegébe nem kell beleszámítani;

1.10. egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Beruházás Előkészítési 
Alapból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, 
valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 
1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat] 1. melléklete szerint 
– az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a Kvtv. 
1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
központi igazgatása cím javára átcsoportosított 292 082 000 forintból 13 963 473 forint a Kvtv. 1. melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési célú támogatások előirányzaton kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra;

1.11. egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból, a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi 
kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat 3.  melléklete 
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szerint – az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – 
a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása, K3. Dologi kiadások 
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 3 380 000 000 forintból 28 000 000 forint a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI.  Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím, K1. Személyi juttatások kiemelt 
előirányzaton kerüljön felhasználásra;

1.12. egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból, a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten 
belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat 3. melléklete 
szerint – az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – 
a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
igazgatása cím javára átcsoportosított 50 138 000 forintból 40 024 729 forint a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23.  Sporttevékenység támogatása 
alcím, 4. Versenysport és szakmai feladatok támogatása jogcímcsoporton a K5. Egyéb működési célú kiadások 
kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra;

1.13. tudomásul veszi, hogy a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1817/2021. (XI. 22.) Korm. határozat
a) 3. pontjában meghatározott összegből 1 000 000 000 forint rendelkezésre bocsátása átcsoportosítás 

helyett – a Szeged-Csanádi Egyházmegye által végzett egyes állami feladatok ellátásához biztosított 
azonban fel nem használt összeg – átutalásával került rendezésre,

b) 2. melléklete szerint átcsoportosított összegből 5 132 437 forint a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítását szolgáló 
emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Egészséges Budapest Program 
jogcímcsoport támogatási előirányzata helyett a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj alcímen kerül 
felhasználásra.

 2. Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1067/2017. (II. 9.) 
Korm. határozat 2. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.

 3. A 2017–2020. évekre vonatkozó újpesti sportlétesítmény-fejlesztési program megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat] 
9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„9. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a) – az  agrárminiszter, valamint az  UTE és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata bevonásával – 
készítsen előterjesztést a Kormány részére az előkészítési fázisok befejezéséhez szükséges intézkedésekről az 5. pont 
a), b) és d) alpontja szerinti beruházások tekintetében,

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
agrárminiszter

Határidő: 2022. június 30.
b) az  előkészítési fázisok eredménye alapján – az  UTE és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére az 5. pont c) alpontja szerinti beruházás megvalósításáról, 
a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök 
bemutatásával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. június 30.”

 4. Az 1791/2017. (XI. 8.) Korm. határozat 7. pont
a) a) alpontjában az „i), k), m), n) és o) pontja” szövegrész helyébe az „i), k), m) és n) pontja” szöveg,
b) c) alpontjában a „b), d), i), k), m), n) és o) pontja” szövegrész helyébe a „b), d), i) és k) pontja” szöveg,
c) e) alpontjában az „i), k), m), n) és o) pontja” szövegrész helyébe az „i), k), m) és n) pontja” szöveg,
d) záró szövegrészében az „az előkészítési fázisokat az a) és e) alpont tekintetében legkésőbb 2018. december 

31-ig, a  b)  alpont tekintetében legkésőbb 2018. október 31-ig, a  c)  alpont tekintetében legkésőbb 
2018. november 30-ig, a d) alpont tekintetében legkésőbb 2018. április 30-ig kell megvalósítani” szövegrész 
helyébe az  „az előkészítési fázisokat az  a)–e)  alpont tekintetében legkésőbb 2021. december 31-ig kell 
megvalósítani” szöveg

lép.
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 5. A nagykereki Bocskai Várkastély és környezete további hasznosítását megalapozó rekonstrukció támogatásáról 
szóló 2139/2017. (XII. 29.) Korm. határozat
a) 1.  pont b)  alpontjában a  „felújításával” szövegrész helyébe a  „felújításával, figyelemmel arra, hogy 

az a) alpontban meghatározott ingatlannal korábban összefüggő történeti együttes része volt, és az eredeti 
egységbe való visszahelyezése és együttes használata örökségvédelmi szempontból indokolt” szöveg,

b) 5.  pontjában a „megvásárlásáról” szövegrész helyébe a „megvásárlásáról, vagy a  megvásárlás meghiúsulása 
esetén kisajátításáról” szöveg

lép.
 6. A Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a  szükséges források 

biztosításáról szóló 1064/2020. (II. 28.) Korm. határozat 4.  pontjában a  „2022. április 30.” szövegrész helyébe 
a „2022. december 31.” szöveg lép.

 7. A történelmi egyházak bázisán létrejövő egészségügyi szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak 
megteremtését célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 
1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„4. a  Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2.  § 
(2) bekezdés a), b), c), e), f ), g), k), l), n) és o) pontja szerinti előkészítő fázisaira legfeljebb 409 208 605 forint forrást 
biztosít, azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 31. napjáig kell megvalósítani;”

 8. A 2020–2022 közötti időszakra szóló középtávú Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó 
intézkedési terv elfogadásáról szóló 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1328/2020. (VI. 19.) 
Korm. határozat] 2. pont b) alpontjában a „2022. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. március 31-ig” szöveg 
lép.

 9. Az 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozat 1. melléklet
a) 2. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. január 31.” szöveg,
b) 6. pont a) alpontjában a „2022. június 30.” szövegrész helyébe a „2023. június 30.” szöveg,
c) 6. pont b) alpontjában a „2022. június 30.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg,
d) 7. pont a) alpontjában a „2021. június 30.” szövegrész helyébe a „2022. március 31.” szöveg,
e) 7. pont b) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg,
f ) 7. pont c) alpontjában a „2022. június 30.” szövegrész helyébe a „2023. június 30.” szöveg,
g) 9. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. június 30.” szöveg,
h) 10. pontjában a „2022. március 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg,
i) 13. pontjában a „2022. március 31.” szövegrész helyébe a „2023. június 30.” szöveg,
j) 14. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg,
k) 16. pontjában a „2022. június 30.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg,
l) 17. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg,
m) 18. pontjában a „2022. március 31.” szövegrész helyébe a „2023. június 30.” szöveg,
n) 19.  pontjában a  „2022. május 31.” szövegrész helyébe a  „2023. május 31.” szöveg és a  „2022. június 30.” 

szövegrész helyébe a „2023. június 30.” szöveg
lép.

 10. Az 1021/2021. (II. 2.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában a  „2021. december 15.” szövegrész helyébe 
a  „2021.  december 15., a  Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára biztosított források tekintetében 
2022. március 31.” szöveg lép.

 11. A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a  pilóta nélküli 
légijárművek használatát támogató honlap és mobilalkalmazás fejlesztéséhez nyújtott támogatásról szóló 
1023/2021. (II. 2.) Korm. határozat 2. pontjában a „2020. évben” szövegrész helyébe a „2019–2020. évben” szöveg lép.

 12. A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekthez kapcsolódó feladatokhoz szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában a „Velence északi kanyari kikötő” 
szövegrész helyébe a „Sukoró” szöveg lép.

 13. A Collegium Hungaricum Róma épületegyüttese teljes körű felújítási előkészítésének a  Beruházás Előkészítési 
Alapból történő támogatásáról szóló 1265/2021. (V. 12.) Korm. határozat a következő 8. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„8. az  Áht. 36.  § (4c)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  külgazdasági és 
külügyminiszter az  1.  pontban meghatározott cél érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
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Külügyminisztérium fejezet 2. Külképviseletek igazgatása címen a  2022. és 2023. években a  6.  pontban szereplő 
források tekintetében éven túli kötelezettséget vállaljon.”

 14. A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint 
kormányhatározat módosításáról szóló 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat 1.  pontja a  következő h)  alponttal 
egészül ki:
(A Kormány)
„h) az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 11.  § (1)  bekezdése 
alapján, az  e)  alpont szerinti egyedi támogatással összefüggésben úgy határoz, hogy az  egyes karcagi 
sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 710/2021. (XII.  15.) 
Korm.  rendelet 2.  melléklet 3.  pontja szerinti beruházás során az  állami magasépítési beruházásokról szóló 
299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.”

 15. A fővárosi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az  Egészséges Budapest Program keretében történő 
megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat 1.  mellékletében 
foglalt táblázat B:14 mezőjében az  „épületfelújítás, -korszerűsítés” szövegrész helyébe az  „új egészségközpont 
megvalósításának I. üteme” szöveg lép.

 16. A gazdaság újraindítása érdekében szükséges egyes építési beruházások támogatásáról szóló 1440/2021. (VII. 6.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat] 5.  pontja helyébe a  következő rendelkezés 
lép:
(A Kormány)
„5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban meghatározott cél érdekében gondoskodjon 
támogatási jogviszonyok létrehozásáról
a) 2022-ben a 3. pont a) alpontja szerinti forrás terhére 12 916 472 109 forint,
b) 2023-ban a 3. pont b) alpontja szerinti forrás terhére 15 370 004 998 forint
összegben;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  3.  pont a)  alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását 

követően azonnal
 a b)  alpont tekintetében a  3.  pont b)  alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását 

követően azonnal”
 17. Az 1440/2021. (VII. 6.) Korm. határozat a következő 6. ponttal egészül ki:

(A Kormány)
„6. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében és (4c)  bekezdés b)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  miniszterelnök általános helyettese számára, hogy az  1.  pontban 
meghatározott cél érdekében – a  vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását követően kihirdetett nyertes 
ajánlatok értéke alapján az  összesen legfeljebb 11 693 532 889 forint összegű kötelezettségvállalásból – 
a 2022–2023. évek mint a költségvetési évet követő évek előirányzatai terhére kötelezettséget vállaljon az alábbiak 
szerint:
a) 2022. év terhére 7 073 532 889 forint,
b) 2023. év terhére 4 620 000 000 forint.”

 18. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról 
és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában a  „2021. december 31.” 
szövegrész helyébe a „2021. december 31., a  Kiemelt sportegyesületek támogatása előirányzat javára biztosított 
3 456 850 000 forint tekintetében 2022. április 30.” szöveg lép.

 19. Az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz szükséges 
források biztosításáról szóló 1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 24. sorában 
a „Gyulai Tankerületi Központ” szövegrész helyébe a „Békéscsabai Tankerületi Központ” szöveg lép.

 20. A címrendi kiegészítésről, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a  Központi Maradványelszámolási 
Alapból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat 
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módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat 1. pontja 
a következő 1.15. alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.15. az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 11.  § (1)  bekezdése 
alapján, az  1.7.  alpont szerinti egyedi támogatással összefüggésben úgy határoz, hogy az  egyes karcagi 
sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 710/2021. (XII.  15.) 
Korm.  rendelet 2.  melléklet 2.  pontja szerinti beruházás során az  állami magasépítési beruházásokról szóló 
299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

388973 48 Cegléd Város Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 853 600 000

395951 49 Komárom Város Önkormányzata közútfejlesztésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 036 500

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

208602 3 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
K5 Egyéb működési célú kiadások 644 508 780

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K6 Beruházások 34 925 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302757 34 Infokommunikációs ágazati feladatok

K3 Dologi kiadások 247 650
K5 Egyéb működési célú kiadások 9 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 486 300 000

21 Központi kezelésű előirányzatok
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

393184 1 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 597 600 000

15 Távhőszolgáltatók kompenzációja
395940 1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások 32 600 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K6 Beruházások 1 903 739 988
334484 18 Klebelsberg Központ

K6 Beruházások 104 406 754
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 350 000 000
343451 48 Kincstári díj

K3 Dologi kiadások 700 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok
2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

391239 2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 334 400 000

3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
377062 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 390 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 744 495 530
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 039 573 654

395928 44 Kapott előleg, támogatás visszafizetése
K5 Egyéb működési célú kiadások 8 850 000 000

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

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 863 436 675
K6 Beruházások 19 059 555 805

383095 5 Egyéb kiadások
K3 Dologi kiadások 50 000 000

395995 6 Társasági részesedés vásárlása
K6 Beruházások 14 290 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -93 646 188 382
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 2 274 805
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 789 609 721

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
374373 6 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 574 777 520
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 476 168 765
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 039 573 654

379839 5 Működtetési célú kifizetések
K3 Dologi kiadások 4 325 485
K5 Egyéb működési célú kiadások 264 001 280

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 744 495 530
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 039 573 654

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

B E V É T E L
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
208602 3 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 644 508 780

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 34 925 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

302757 34 Infokommunikációs ágazati feladatok 495 547 650
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 1 903 739 988
334484 18 Klebelsberg Központ 104 406 754

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása 350 000 000
343451 48 Kincstári díj 700 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 4 791 884 526

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
374373 6 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 1 574 777 520

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 93 646 188 382 93 646 188 382

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

Magyar Államkincstár 1 példány

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások -36 903 745

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások 5 335 295

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K1 Személyi juttatások 509 558
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 333 979
K3 Dologi kiadások 1 155 159
K6 Beruházások 474 304

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385551 15

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 217 403 537
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások

282178 1 Nemzeti Tehetség Program
K1 Személyi juttatások -136 483 023
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -24 847 754
K3 Dologi kiadások -233 075 040
K6 Beruházások -120 559 183

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

K1 Személyi juttatások 1 167 779
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 172 370
K3 Dologi kiadások 3 810 726
K6 Beruházások 464 125

21 Központi kezelésű előirányzatok
384817 2 Uniós programok kiegészítő támogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások -751 500 000
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 93 122 478
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 688 522
K3 Dologi kiadások 11 500 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
K3 Dologi kiadások 1 126 121 700

XV. Pénzügyminisztérium
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások -40 300 000
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K3 Dologi kiadások -676 702 067
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K6 Beruházások 100 000 000
237287 8 Magyar Államkincstár

K3 Dologi kiadások -205 700 000
294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások -1 300 000
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386273 6 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 200 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok

K1 Személyi juttatások 15 501 717
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 534 838
K3 Dologi kiadások 19 216 831
K6 Beruházások 6 269 386
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 577 737

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel 
kapcsolatos feladatok

K I A D Á S O K 
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227942 14 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 8 477 553
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 649 245
K3 Dologi kiadások 35 371 551
K6 Beruházások 3 954 651

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 32 Közlekedési ágazati programok

K3 Dologi kiadások -522 271 400
K5 Egyéb működési célú kiadások -454 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -280 000 000

302757 34 Infokommunikációs ágazati feladatok
K3 Dologi kiadások -149 000 000

67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 000 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K1 Személyi juttatások -112 311 000
K3 Dologi kiadások -162 951 287

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6

K5 Egyéb működési célú kiadások 100 800 000 000
8 Központi kezelésű előirányzatok

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

393373 1 A KKM egyéb tulajdonosi részesedéseivel kapcsolatos kiadások
K6 Beruházások -100 800 000 000

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
386840 4 Közvetlen uniós programok támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -389 520 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K3 Dologi kiadások 2 895 105
K6 Beruházások 104 895

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal

K1 Személyi juttatások 59 254 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 527 230
K3 Dologi kiadások 38 717 970
K6 Beruházások 4 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 000

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 12 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 900 000
K6 Beruházások 330 000 000

334484 18 Klebelsberg Központ 
K1 Személyi juttatások 51 571 616
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 630 092
K3 Dologi kiadások 134 257 698
K6 Beruházások 69 676 604
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 037 481

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 47 800 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
K3 Dologi kiadások -689 709 060

21 Központi kezelésű előirányzatok
3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

377062 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 130 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
375506 1 Miniszterelnöki Kormányiroda

K3 Dologi kiadások -11 862 000
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása
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386739 14 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -28 400 000

20 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

K3 Dologi Kiadások -3 300 000
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

007119 4 KSH Könyvtár
K3 Dologi kiadások -800 000

007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
K3 Dologi kiadások -2 600 000

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
341728 1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -21 000 000
XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
349117 1 Nemzetközi tagdíjak

K5 Egyéb működési célú kiadások -114 000 000
363962 5 Nemzeti Laboratóriumok

K5 Egyéb működési célú kiadások -302 500 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 

42 Alapok támogatása
286089 1 Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások 70 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
329639 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 820 000 000
278412 7 Ingatlanok fenntartása és őrzése

K3 Dologi kiadások 99 855 032
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 500 000 000

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278523 3 Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő egyéb kiadások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -340 000 000
278434 9 Egyéb vagyonkezelési kiadások

K3 Dologi kiadások -5 335 295
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai

K6 Beruházások 25 940 444 195
395995 6 Társasági részesedés vásárlása

K6 Beruházások 7 660 000 000
9 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

395973 1 Az  MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése
K6 Beruházások 15 000 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
375739 2 Beruházás Előkészítési Alap

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 926 231 728
391184 3 Beruházási Alap

K6 Beruházások -30 000 000 000
4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai

381095 3 Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások -47 800 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -343 900 000

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -600 300 000

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 300 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 000 000

393417 9 Kistelepülési fejlesztési támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások -287 403 537

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések
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386540 2 Vasúti fejlesztések
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -336 257 000

395917 7 Országos közúthálózat felújítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 280 000 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
386162 2 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 350 000
8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok

386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -19 922 021

374373 6 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 922 021

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -566 412 640
4 Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap

278778 2 Szakképzési és felnőttképzési támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 000 000

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

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

hatása
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 436 412 640

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok
386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -19 922 021
374373 6 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 19 922 021
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
B6 Működési célú átvett pénzeszközök -436 412 640

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
4 Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap

199782 36 Költségvetési támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 70 000 000

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

B E V É T E L

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -36 903 745
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 5 335 295
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2 473 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385551 15 217 403 537

20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
282178 1 Nemzeti Tehetség Program -514 965 000

XII. Agrárminisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 5 615 000

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség 112 311 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 689 709 060
XV. Pénzügyminisztérium

006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása -40 300 000
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal -676 702 067
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 100 000 000
237287 8 Magyar Államkincstár -205 700 000
294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság -1 300 000

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386273 6 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek -3 200 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok 48 100 509
227942 14 Egyetemek, főiskolák 50 453 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 32 Közlekedési ágazati programok -1 256 271 400
302757 34 Infokommunikációs ágazati feladatok -149 000 000

67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása -1 000 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -275 262 287

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 100 800 000 000

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
386840 4 Közvetlen uniós programok támogatása -389 520 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 3 000 000

6 Egyéb oktatási intézmények

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel 
kapcsolatos feladatok

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása

T Á M O G A T Á S 
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343306 1 Oktatási Hivatal 118 500 000
218672 11 Közgyűjtemények 343 900 000
334484 18 Klebelsberg Központ 289 173 491

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 47 800 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok -689 709 060

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
375506 1 -11 862 000

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

386739 14 Fejezeti általános tartalék -28 400 000
20 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal -3 300 000
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

007119 4 KSH Könyvtár -800 000
007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet -2 600 000
341728 6 1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása -21 000 000

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

349117 1 Nemzetközi tagdíjak -114 000 000
363962 5 Nemzeti Laboratóriumok -302 500 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376273 1 Magyar Falu Program -600 300 000
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 600 300 000
393417 9 Kistelepülési fejlesztési támogatások -287 403 537

6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai  fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések -336 257 000
395917 7 Országos közúthálózat felújítása 280 000 000

7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
386162 2 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok -2 350 000

9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -130 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 153 116 327 034  153 116 327 034

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

Magyar Államkincstár 1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

Miniszterelnöki Kormányiroda

*
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3. melléklet az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

354406 8 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások 26 686 428
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 005 079
K3 Dologi kiadások 4 293 784

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Klebelsberg Központ

K1 Személyi juttatások -26 686 428
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -4 005 079
K3 Dologi kiadások -4 293 784

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a költségvetési évtől beépülő jellegű    

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

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

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a költségvetési évtől beépülő jellegű    

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

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

hatása
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

354406 8 Szakképzési Centrumok 34 985 291
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

334484 18 Klebelsberg Központ -34 985 291
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a költségvetési évtől beépülő jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: 2022. január 5. 34 985 291 34 985 291

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.
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B E V É T E L

K I A D Á S O K 

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartá
si egyedi 
azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

T Á M O G A T Á S 



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


	A Kormány 753/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet idején a földgázellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő kijelöléséről

	A Kormány 755/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 756/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet idején a kijelölt távhőszolgáltató többletköltségeinek kompenzálásáról

	A Kormány 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
	egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról

	A Kormány 759/2021. (XII. 22.) Korm. rendelete
	az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 1950/2021. (XII. 22.) Korm. határozata
	a veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő költségeinek ellentételezéséről

	A Kormány 1951/2021. (XII. 22.) Korm. határozata
	az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról és az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatából a Célelőirányzatok jogcím előirányzatára tör

	A Kormány 1952/2021. (XII. 22.) Korm. határozata
	az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításáról

	A Kormány 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozata
	címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó elt
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