
I. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK 
FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE 

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei 

1. §  

A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegei és hiánya a központi 
alrendszerben, valamint a hazai működési költségvetésben, a hazai felhalmozási 
költségvetésben és az európai uniós fejlesztési költségvetésben. 

2. §  

Az 1. melléklet a főösszegeket, a hiányt, a kiadások és a bevételek fejezetek, címek, 
alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti bontását tartalmazza. 

2. Az államadósság értéke 

3. §  

A Gst. 4. § (1) bekezdése értelmében a központi költségvetésről szóló törvényben 
meg kell határozni a költségvetési év utolsó napjára tervezett államadósság-mutató – 
az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésének megfelelően – tervezett értékét. 

II. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai 

4. §  

E paragrafus szabályozza annak az összegnek a felhasználását, amely – 
céltartalékként – a bérkompenzáció, a központi költségvetési szervek 
létszámváltozásai többletkiadásai, valamint az ágazati életpályák és bérintézkedések 
keretében megvalósuló bérfejlesztés finanszírozására szolgál.  

Az állami és államilag támogatott beruházások megalapozottsága érdekében 
2021. évben is tervezésre kerül a Beruházás Előkészítési Alap. 

Szabályozza a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka felhasználására 
vonatkozó rendelkezéseket. 



4. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések 

5. §  

(1) bekezdéshez: Az állami vagyonnal kapcsolatos kötelezettségvállalások 
átláthatóvá tétele érdekében a 2021. évben az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszternek a hozzá tartozó vagyonnal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat 
vagyonkezelési terv keretében jóvá kell hagynia. 

(2)-(3) bekezdésekhez: A vagyontörvények a központi költségvetési törvény 
szabályozási körébe utalják bizonyos vagyongazdálkodási ügyleti limitek évenkénti 
megállapítását. 

(4)-(5) bekezdéshez: A Kormány új vagyonhasznosítási koncepciójával összhangban 
a javaslat megkülönbözteti az elhelyezési és rekreációs célú, illetve a más célú 
ingatlanok értékesítési bevételeihez kapcsolódó többlet kiadás lehetőségének 
szabályozását. Az elhelyezési és rekreációs célú ingatlanok értékesítési bevételének 
elérése esetén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. rábízott vagyonába tartozó 
ugyanilyen célú ingatlanok beruházásaira, felújításaira kérhető többlet kiadási 
lehetőség. A más célú ingatlanok értékesítése esetén ez a lehetőség – az eddigi 
szabállyal egyezően – az ingatlant korábban hasznosító tárcánál marad. 

(6) bekezdéshez: A felhatalmazás biztosítja annak lehetőségét, hogy a honvédelmi 
célra feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítési bevételéből a Honvédség technikai 
modernizációjára, a képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre fordított kiadások révén a 
Honvédség rugalmasan alkalmazkodni tudjon a változó biztonsági környezethez, a 
NATO elvárásaihoz, továbbá a honvédelmi szervezeteknél keletkezett hulladékok 
ártalmatlanítására fordított kiadások révén ellássa a környezetvédelmi kárelhárítási 
feladatait. 

(7) bekezdéshez: A kijelölt tulajdonosi joggyakorlók e minőségükben ellátott 
feladataik kapcsán év közben is felmerülhetnek előre még nem pontosan tervezhető 
bevételek (pl. osztalékfizetés) és kiadások (pl. tőkehelyzet rendezés). E változások 
rugalmas, az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatásához, jóváhagyásához 
kötött fejezeti hatáskörben történő kezelésére is biztosít szabályokat a törvény. 

(8) bekezdéshez: A rendelkezés a Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 
jogcímcsoport felhasználásának lehetőségeit a feladat végrehajtása során azonosítható 
tényleges szükségletekhez igazítja azzal a korlátozással, hogy túllépésre csak az ESA-
hiány megfelelő alakulása esetén van mód. 

6. §  

(1) bekezdéshez: Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
Fejezeti tartalék előirányzatának felhasználási szabályait kellő rugalmasságot biztosító 
módon határozza meg a törvény. Az állami vagyon felügyeletéért és az 
államháztartásért felelős miniszter együttes engedélyezése lehetőséget ad a szakmai és 
pénzügyi kontroll megteremtésére. 

(2) bekezdéshez: A törvény lehetővé teszi, hogy Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet keretein belül az esetlegesen megvalósuló többlet-
bevételek mértékéig – az előírt feltételek teljesülése esetén – az államháztartásért 



felelős miniszter a központi költségvetés és az államadósság alakulása alapján, 
mérlegelve az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter szakmai javaslatát, terven 
felüli kiadások teljesítését engedélyezze. 

(3) bekezdéshez: A törvény Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezeten belül az évközi igények kezelése érdekében – a fejezeten belül keletkező 
megtakarítások terhére vagy közfeladatok változása miatt – rögzített értékhatáron belül 
lehetőséget ad a fejezeten belül kiadási előirányzatok között átcsoportosításra. 

(4) bekezdéshez: A törvény az államháztartási számviteli szabályokra figyelemmel 
meghatározza a  korábbi évek kiadásainak esetleges korrekciójából eredő – jelenleg 
még nem számszerűsíthető – visszatérülések Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezeten belüli elszámolásának címrendi helyét. 

(5) bekezdéshez: A törvény meghatározza a frekvenciahasználati jogosultság 
értékesítéséből származó – jelenleg még nem számszerűsíthető – bevételnek Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli elszámolásának címrendi 
helyét. 

7. §  

(1) bekezdéshez: A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
Fejezeti tartalék előirányzatának felhasználási szabályait kellő rugalmasságot biztosító 
módon határozza meg a törvény. Az agrárpolitikáért és az államháztartásért felelős 
miniszter együttes engedélyezése lehetőséget ad a szakmai és pénzügyi kontroll 
megteremtésére. 

(2) bekezdéshez: A törvény lehetővé teszi, hogy a Nemzeti Földalappal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet keretein belül az esetleges megvalósuló többlet-
bevételek mértékéig – az előírt feltételek teljesülése esetén – az államháztartásért 
felelős miniszter a központi költségvetés és az államadósság alakulása alapján, 
mérlegelve az agrárpolitikáért felelős miniszter szakmai javaslatát terven felüli 
kiadások teljesítését engedélyezze. 

8. §  

A javaslat rögzíti, hogy 2021. évre a Beruházási Ügynökséghez tartozó kormányzati 
magasépítési beruházások a Gazdaságvédelmi Alapba tartoznak, amelyekre továbbra 
is az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvényben rögzített 
speciális költségvetési szabályokat kell alkalmazni. 

5. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei 

9. §  

Ez a rendelkezés – konkrét összegben meghatározott – központi befizetést ír elő a 
saját bevételből gazdálkodó – központi irányítású – intézmények részére. 

Előírja továbbá azokon az álláshelyeken keletkező megtakarításoknak a központi 
költségvetés javára történő befizetését, amelyeknek betöltésére a közszférában 
alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló Korm. határozat alapján nem kerülhet 
sor. 



6. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések 

10. §  

(1) bekezdéshez: A rendelkezés rögzíti a Start-munkaprogramot érintő, tárgyévre 
áthúzódó korábbi kötelezettségvállalások forrását.  

(2) bekezdéshez: Az 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány a Magyar 
Tudományos Akadémiát kérte fel az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 
Program működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. A feladat ellátásához 
szükséges forrás – a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. 
évi LXXVI. törvény 13. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt előírással – a 2018. évivel 
azonosan a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a feladatot ellátó 
MTA Könyvtár és Információs Központ részére biztosítandó. 

(3) bekezdéshez: A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetésének 
összegét rögzíti. Az átutalást negyedévente egyenlő részletekben kell teljesíteni. 

(4) bekezdéshez: A Paksi Atomerőműnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba 
történő befizetési kötelezettségét állapítja meg. 

7. A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések 

11. §  

Az (1) bekezdés meghatározza az Ny. Alap fejezetnél felhasználható méltányossági 
keretösszegeket. 

A (2) bekezdés felhatalmazást ad a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
részére, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott 
méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson. 

8. Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések 

12. §  

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad a Kormány részére  

- a Gyógyító-megelőző ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz 
támogatás jogcímcsoportok közötti, valamint  

- a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belüli meghatározott 

átcsoportosítás végrehajtására. 

A (2) bekezdés szerint felhatalmazást kap a Kormány a Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport bizonyos jogcímei, a Gyógyszertámogatás jogcímcsoport meghatározott 
jogcíme, valamint a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport meghatározott 
jogcímei előirányzatainak megemelésére. 

A (3) bekezdésben a Kormány felhatalmazást kap az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-
befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására, meghatározott 
keretösszeg módosítására a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emelés során. 



13. §  

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, 
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével év közben átcsoportosítást 
hajtson végre a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport meghatározott jogcímei 
között, valamint a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül.  

A (2) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, 
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosítást hajtson 
végre a Természetbeni ellátások céltartaléka előirányzatból a Gyógyító-megelőző 
ellátás, a Gyógyszertámogatás és a Gyógyászati segédeszköz támogatás 
jogcímcsoportok jogcímeire, valamint a Külföldön tervezett egészségügyi ellátások 
megtérítése jogcímre. 

A (3) bekezdés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy a 
Gyógyszertámogatási céltartalékot a szerződések szerinti és a folyamatos 
gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb 
gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételi jogcím előirányzatán elszámolt 
bevételek mértékéig év közben átcsoportosítsa a Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 
megadott jogcímére.  

A (4) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, 
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén év közben megemelje a 
Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a szerződések szerinti és a 
folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és 
egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételi jogcím előirányzatán felül 
jelentkező többlet összegével. 

Az (5) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, 
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén év közben megemelje a 
Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás jogcím előirányzatát a Nagyértékű 
gyógyszerfinanszírozást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések bevételi 
jogcím előirányzatán felül jelentkező többlet összegével. 

A (6) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, 
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével év közben átcsoportosítást 
hajtson végre a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül a Finanszírozási 
rendszer átalakítása jogcímről az egészségügyi ágazat fejlesztésével összefüggő, az 
ellátórendszer hatékonyságának növelését és a finanszírozási rendszer 
fenntarthatóságának javítását célzó feladatok támogatása érdekében a jogcímcsoport 
meghatározott jogcímeire. 

14. §  

A paragrafus rendelkezik az E. Alap Gyógyító-megelőző ellátás, 
Gyógyszertámogatás, Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok és a 
Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím évközi előirányzat-
túllépés engedélyezési szabályáról. 



15. §  

A paragrafus (1) bekezdése a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmát 
határozza meg. 

A (2) bekezdés szerint a Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény és 
végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves 
teljesítményének finanszírozására fordítható összeget. A bekezdés továbbá 
felhatalmazást ad arra, hogy az egészségbiztosításért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett engedélyezze a befogadásoktól 
eltérő felhasználást a tényleges kiadások függvényében. 

A (3) bekezdés az előlegre fordítható összeget határozza meg. A kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (5) bekezdése 
szerint azon gyógyszertár számára, amely járóbeteg-ellátás keretében rendelt 
gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt, a lakosság 
biztonságos ellátása érdekében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) – 
az E. Alap éves költségvetésében e célra megjelölt előirányzat terhére – kamatmentes, 
a tárgyévben visszatérítendő finanszírozási előleget nyújthat. 

A (4) bekezdés a működési költségelőlegre fordítható összeget határozza meg. A 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. § (4) 
bekezdése szerint a finanszírozott egészségügyi szolgáltató részére - a biztosítási 
jogviszony keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások igénybevehetőségét 
veszélyeztető - kritikus gazdálkodási helyzet és meghatározott feltételek teljesülése 
esetén a NEAK - az E. Alap éves költségvetésében e célra megjelölt előirányzat 
terhére - egyszeri, kamatmentes működési költségelőleget nyújthat. 

Az (5) bekezdés meghatározza a gyógyászati segédeszközök árához támogatással 
igénybe vehető szolgáltatást nyújtók számára folyósítható, a tárgyévben 
visszatérítendő finanszírozási előleg összegét. 

16. §  

A paragrafus meghatározza azokat a keretösszegeket, amelyeken belül különös 
méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági ellátás engedélyezhető a 
táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a rokkantsági, 
rehabilitációs ellátások, a gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszertámogatás és a 
gyógyászati-segédeszköz támogatás előirányzatok terhére. 

9. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő 
kiadásai és bevételei 

17. §  

A 4. mellékletben jelennek meg azok az előirányzatok, melyek teljesülése külön 
szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzat-túllépés automatikusan 
is bekövetkezhet anélkül, hogy a fejezetgazdának szabályozási feladata lenne.  



10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre 

18. §  

Az Országgyűlés annak biztosítására, hogy egyes kiemelten fontos feladatok a 
döntésének megfelelő mértékű támogatásban részesüljenek, fenntartja bizonyos 
előirányzatok megváltoztatásának jogát.  

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító 
szervek vezetőjének különleges jogosítványai 

19. §  

(1) bekezdéshez: A törvény felhatalmazást ad az önkormányzati és az állami 
feladatátadás miatt a 2021. év közben szükségessé váló fejezetek közötti rugalmas 
átcsoportosítás kormányzati hatáskörben történő végrehajtására. 

(2) bekezdéshez: Az önkormányzatok által ellátandó kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás támogatása érdekében megteremti annak lehetőségét, hogy a Kormány 
a XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló keretből a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetben e célból létrehozott jogcímre átcsoportosítást 
hajthasson végre.  

20. §  

(1) bekezdéshez: A költségvetés céltartalékának – a különböző jogcímű – 
átcsoportosítására hatalmazza fel az államháztartásért felelős minisztert. Az intézkedés 
felmérésen alapul. 

(2) bekezdéshez: A szabály lehetőséget biztosít az államháztartásért felelős miniszter 
számára az adóhatóság premizálási viszonyainak alakításában. A szabály célja, hogy 
lehetőség legyen valódi érdekeltséget kialakítani az adóhatóság számára a jogszabály 
szerint az államot megillető adóbevételek beszedési hatékonyságának növelésében. 

(3) bekezdéshez: Költségvetés technikai szabály a kincstár pénzügyi tranzakciós 
illeték fizetéséhez. 

21. §  

(1) bekezdéshez: A Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének felhatalmazása az 
Állami kitüntetések és az Államfői Protokoll kiadásai előirányzat Hivatalhoz (mint 
kifizetőhöz) történő átcsoportosítására.  

(2) bekezdéshez: A Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének felhatalmazása az 
Államfői Protokoll kiadásai előirányzat Külgazdasági és Külügyminisztérium és a 
Honvédelmi Minisztérium fejezet részére történő átcsoportosítására, ha az az államfői 
protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges.  

(3) bekezdéshez: Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felhatalmazása a fejezeti 
kezelésű előirányzatok intézményekhez történő átcsoportosítására.  

(4) bekezdéshez: A Gazdasági Versenyhivatal elnökének felhatalmazása a fejezeti 
kezelésű előirányzatok intézményekhez történő átcsoportosítására. 



22. §  

(1) bekezdéshez: A kormányfői protokollal kapcsolatos feladatokat több tárca 
együttműködve látja el. 

Ezen feladatok ellátásához kapcsolódik ez az átcsoportosítási felhatalmazás. 

(2) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
fejezetet irányító szerv vezetőjének hogy a Kormányzati kommunikációval és 
konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére a XIV. 
Belügyminisztérium fejezet javára átcsoportosítást hajtson végre. 

(3) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a Kormányfői protokoll, a 
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok, a 
Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport terhére a fejezeten belüli 
átcsoportosításra. 

(4) bekezdéshez: A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény 35. § (4) 
bekezdésében meghatározott célok teljesítése a felelős játékszervezési tevékenység 
támogatása előirányzaton keresztül válik biztosítottá. 

23. §  

A nemzeti agrártámogatások finanszírozására szolgáló előirányzat az újonnan 
meghirdetésre kerülő, a mezőgazdasági termelők támogatását biztosító jogcímek 
mellett fedezetet nyújt a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére 
is. 

24. §  

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában végrehajtandó feladatok megvalósítása 
partnerségben folyik, így indokolt, hogy a végrehajtásért felelős Belügyminisztérium 
fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre álló forrás a szükséges feladat-
meghatározás és felelősség-megosztás után előirányzat-átcsoportosítással kerüljön a 
részfeladatot ellátó szervezethez. 

25. §  

A (1) bekezdéshez: Az előirányzatból kerül finanszírozásra a Szakképzési 
Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység. A finanszírozás alapja a tanulói 
létszámhoz és képzésekhez kapcsolódó átlagos normatíva. Amennyiben a forrás 
biztosításánál nem alkalmazható a támogatási szerződés útján történő forrásátadás, az 
összeget előirányzat-átcsoportosítással szükséges átadni. 

(2)-(5) bekezdéshez: A kibocsátási jogosultságok értékesítését az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium végzi, az ebből származó bevételek felhasználásáról is e 
tárca gondoskodik.  

A törvény az Áht. előírásai alapján felhatalmazást ad az innovációért és 
technológiáért felelős miniszter részére, hogy az egyes kibocsátási jogosultságok 
értékesítéséből eredő, a megtervezetten felül pénzforgalmilag teljesült bevételeknek az 
e törvényben meghatározott mértékével a bevételek felhasználására szolgáló kiadási 
előirányzatot megnövelje.  



Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény alapján létrehozott kiotói egységek 
átruházásából, illetve az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és 
az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. 
évi CCXVII. törvény hatálya alá tartozó ESD-egységek értékesítéséből befolyó 
bevételek nem tervezhetők, ezért esetleges teljesülésük esetén az elszámolásuk 
módjáról a törvény szövege külön rendelkezik. 

A 2015. decemberi párizsi klímacsúcson konkrét vállalás történt a fejlődő országok 
klímafinanszírozására biztosítandó forrás tekintetében. A Magyarországra jutó vállalás 
a Gazdaságvédelmi Alap fejezet Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer 
jogcímcsoportja terhére kerül biztosításra. 

26. §  

A turisztikai hozzájárulás tervezett összegét várhatóan meghaladó teljesülés esetén – a 
Kormány döntésével – a várható többletbevétel összegével megegyező összegű 
többletkiadás teljesíthető a Turisztikai fejlesztési célelőirányzaton. A tényadatok 
ismeretében ezt az év végén már az államháztartási miniszter is megteheti. 

27. §  

A honvédelemért felelős miniszter felhatalmazása az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes egyetértésével a biztonsági környezetben bekövetkező 
változásokhoz, és a NATO által megfogalmazott új elvárásokhoz való operatív 
alkalmazkodást biztosítja. 

28. §  

(1)-(2) bekezdéshez: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdésével 
teremti meg az összhangot, egyértelművé teszi a megjelölt játékadó bevételek cél 
szerinti felhasználásának tartalmát és technikáját. Így a sorsolásos szerencsejátékok 
játékadójának 12%-át az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet megtervezett sport 
előirányzataiba, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának 50%-át, a 
távszerencsejáték játékadójából és a sportfogadás (TOTÓ) játékadójából származó 
tervezett bevételt az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím, 23. alcím, 5. 
A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása jogcímcsoport költségvetési 
támogatási előirányzatában megtervezettnek kell érteni. Ha e három utóbbi játékadó 
2021. évben teljesült bevétele együttesen meghaladja a tervezett támogatási 
előirányzatot, akkor a különbség biztosításáról a Kormány határozattal dönthet. A 
sorsolásos szerencsejátékok játékadójából származó bevétel a sport támogatására, míg 
a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójából, a távszerencsejáték játékadójából és a 
sportfogadás (TOTÓ) játékadójából származó bevétel kifejezetten a Magyar 
Labdarúgó Szövetségen keresztül labdarúgásra fordítandó. 

(3) bekezdéshez: A rendelkezés szerint az Egészségügyi intézmények fejlesztése és 
rendkívüli támogatása jogcímcsoport bevételét képezi az emberi alkalmazásra kerülő 
gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 
2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 
és fenntartási díj meghatározott %-a. Az elszámolási kötelezettséget csak a 
gyógyszerészeti államigazgatási szervet megillető díjrész tekintetében kell alkalmazni. 



(4) bekezdéshez: A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben, továbbá a fogyatékossággal élő 
személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek 
kiváltásáról szóló 2019-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló 
1295/2019. (V. 27.) Korm. határozatban foglalt kötelezettségek alapján meg kell 
szüntetni a fogyatékossággal élő személyek, pszichiátriai betegek, továbbá 
szenvedélybetegek számára ápolást-gondozást nyújtó, 50 főnél nagyobb bentlakásos 
intézményi formát, és helyét át kell vegyék a közösségi alapú ellátási formák. E célt a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az általa fenntartott nagy létszámú 
szociális intézmények kiváltásával és támogatott lakhatási forma kialakításával 
valósítja meg. A támogatott lakhatáshoz kapcsolódóan, az érintett településeken a 
szociális alapszolgáltatások – házi segítségnyújtás, közösségi alapellátás, támogató 
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás – megszervezését biztosíthatja az 
állami fenntartó is. A feladat ellátásával összefüggő támogatások rendezését szolgálja 
a rendelkezés. 

12. Az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szabályok 

29. §  

A paragrafus megteremti az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus, 
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci – Magyar Együttműködési 
Program II. projektjeire a tárgyévi és az éven túli kötelezettségvállalás lehetőségét. 
Egyben lehetővé teszi – a minél nagyobb arányú lekötések és ezáltal a forrásvesztés 
elkerülése érdekében – a forráskeretet meghaladó mértékű kötelezettségvállalást. 

30. §  

A paragrafus megteremti a 2014-2020-as programozási időszakban az európai 
strukturális és beruházási alapok, valamint a Belügyi Alapok projektjeire a tárgyévi és 
az éven túli kötelezettségvállalás lehetőségét. És egyben lehetővé teszi – a minél 
nagyobb arányú lekötések és ezáltal a forrásvesztés elkerülése érdekében – az uniós 
keretet meghaladó mértékű kötelezettségvállalást. 

31. §  

A paragrafus a 2007-2013. évek közötti operatív programok pénzügyi eszközeiből 
nyújtott és az első kihelyezés után a programok részére visszajuttatott eszközök 
ismételt kihelyezésének lehetőségét teremti meg, összhangban a vonatkozó uniós 
rendelkezésekkel. 

32. §  

A paragrafus nevesíti azon előirányzatokat, amelyeken a 82/2007. (IV. 25.) Korm. 
rendelet 1. § (2) bekezdés c) és d) pontjai alapján a céltartalékot képezni kell. Egyben 
lehetővé teszi az iskolaprogramok számára az éven túli kötelezettségvállalás 
mértékének Áht.-tól való eltérését. 

33. §  

A paragrafus megteremti a 2021-2027-es programozási időszak európai strukturális 
és beruházási, valamint a Belügyi Alapok projektjeire a tárgyévi és éven túli 



kötelezettségvállalás, valamint a kötelezettségvállalás mértéke tekintetében a törvényi 
melléklettől való eltérés lehetőségét. 

III. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, 
KAPCSOLATOK 

34. §  

Az (1) bekezdés meghatározza a szociális hozzájárulási adó 2021. évi megosztási 
arányait és a NAV feladatait az Ny. Alap, és az E. Alap vonatkozásában. 

A (2) bekezdés arról rendelkezik, hogy amennyiben az Ny. Alap tárgyévi utolsó 
bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után pénzforgalmi egyenlege 
többletet mutat, akkor a többlet az év végén a költségvetés részére visszafizetésre 
kerül. 

A (3) bekezdés arról rendelkezik, hogy amennyiben az E. Alap tárgyévi utolsó 
bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után pénzforgalmi egyenlege 
többletet mutat, akkor a többlet az év végén a költségvetés részére visszafizetésre 
kerül. 

A (4) bekezdés arról rendelkezik, hogy a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter felhatalmazást kap, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben az Ny. Alap bevételi többletét kezelje. 

IV. Fejezet 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER 
KAPCSOLATA 

13. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai 

35. §  

A szakasz utalást tartalmaz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésére, amely meghatározza a helyi 
önkormányzatokat megillető központi költségvetésből származó támogatásokat.  

A paragrafus rendelkezik továbbá a helyi önkormányzatok által ellátandó egyes 
feladatokhoz kapcsolódó működési és felhalmozási támogatásokról. 

36. §  

A rendelkezés felhatalmazást ad az államháztartásért felelős miniszternek arra, hogy 
a 2020. évben év közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2021. évi címrendbe 
történő felvételéről gondoskodjon, és e címek, alcímek tekintetében a 2020. december 
31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeget biztosítsa. 

A rendelkezés felhatalmazást ad a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és 
az államháztartásért felelős miniszternek, hogy a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben átcsoportosítást hajtson végre. 



37. §  

А szakasz rendelkezik arról, hogy az átalakult nemzetiségi önkormányzatok –melyek 
egyben települési önkormányzatok is – települési önkormányzatként а 2. és 3. 

mellékletek szerinti támogatásokat igénybe vehetik. 

14. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 

38. §  

E szakasz rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés 
között megosztásra kerülő bevétel önkormányzatot megillető hányadról. 

39. §  

A szakasz rendelkezik az önkormányzatoknak a környezetvédelmi bírságból 
származó jövedelemből, a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási 
bírságok behajtásából, valamint a végrehajtásából származó jövedelemből való 
részesedésének arányáról. 

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai 

40. §  

Az (1) bekezdés a helyi önkormányzatok azon támogatásait rögzíti, melyek 
folyósítására nettó módon, a közterhekkel csökkentett összegben kerül sor. 

A (2) bekezdés meghatározza azokat a szociális ellátásokat, amelyekhez a helyi 
önkormányzatok előleget vehetnek igénybe, éven belüli elszámolási kötelezettséggel. 

A (3) bekezdés meghatározza, hogy az önkormányzatok általános működésének és 
ágazati feladatainak ellátásához járó támogatások esetében hogyan kell figyelembe 
venni a kamatfizetési kötelezettséget jogosulatlan igénybevétel esetén. 

A (4) és (5) bekezdés a helyi önkormányzatok által teljesítendő szolidaritási 
hozzájárulás teljesítésének módjáról szól. 

A (6) bekezdése meghatározza, hogy a Gst. 10. § (2a) bekezdése alapján az 
önkormányzatok a 2021. évben milyen összértékű ügyletet keletkeztethetnek. 

A (7) bekezdés alapján a különleges gazdasági övezettel érintett megyei 
önkormányzatok az előző évben realizált és felosztott helyi adóról adatot szolgáltatnak 
a BM és a PM, valamint az érintett települési önkormányzatok számára.  



V. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI 
SZERVEZETEK KAPCSOLATA 

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok, a magán 
intézmények fenntartói és egyéb szervezetek közcélú és egyéb tevékenységének 

támogatása 

41. §  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 
2019. évi LXXX. törvény rendelkezései alapján a központi költségvetés a nemzetiségi 
önkormányzati, az egyházi jogi személy és a magán köznevelési és szakképző 
intézmény fenntartójának költségvetési támogatást biztosít, amelynek feltétele, hogy a 
köznevelési és szakképző intézmény a működési engedélyben foglaltaknak 
megfelelően végezze tevékenységét. 

A köznevelési és szakképző intézményben foglalkoztatott pedagógusok, oktatók és a 
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérkiadásaihoz a központi költségvetés 
2013/2014-es tanévtől folyamatosan biztosítja az ún. átlagbéralapú támogatást, 
továbbá a nemzetiségi önkormányzat, a bevett egyház által fenntartott nevelési-
oktatási intézmény és pedagógiai szakszolgálati intézmény gyermekei, tanulói után 
járó működési támogatást. 

Az ingyenes tankönyvellátást a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő 1-16. 
évfolyamon tanulók számára biztosítja a költségvetés. 

Az állami iskolákban hit- és erkölcstanoktatást szervező bevett egyházat a 
tanulólétszám alapján ingyenes tankönyv- és átlagbéralapú támogatás illeti meg. 

A gyermekétkeztetés megszervezéséhez két jogcímen nyújt a költségvetés 
támogatást. Az óvoda, a nappali rendszerű iskolai oktatás és a kollégium gyermekei, 
tanulói számára szervezett étkeztetéshez egyrészt bértámogatást állapít meg a 
települési önkormányzatokkal egyező módon, másrészt az ingyenes óvodai 
gyermekétkeztetésben részesülők után kiegészítő támogatást is biztosít a költségvetés. 

A külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által elismert nevelési-oktatási 
intézmények Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartói a 8. melléklet szerinti 
feltételek esetén jogosultak átlagbéralapú támogatásra és a gyermek-, tanulói 
étkeztetés – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény szerinti – megszervezése esetén gyermekétkeztetési támogatásra. 

A részletesebb szabályokat a 8. melléklet tartalmazza. 

42. §  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján a központi költségvetés a humánszolgáltatások részére támogatást 
biztosít. A szakasz külön bekezdésben szabályozza a munkahelyi bölcsőde 
támogatását, mivel arra a bölcsődétől eltérő személyi és tárgyi feltételek vonatkoznak. 



A támogatások nyújtásának/elszámolásának részletes szabályait e rendelkezés és a 9. 

melléklet tartalmazza. 

43. §  

E szakasz rendelkezik arról a 10. mellékletről, amely megállapítja az országos 
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó 
támogatásokat és keretösszegeket. 

44. §  

E szakasz rendelkezik arról a 11. mellékletről, amely rögzíti az egyházi jogi 
személyek és a Karitatív Tanács számára nyújtandó támogatások keretösszegeit. 

45. §  

Rögzíti az önkormányzati tűzoltóságok központi költségvetés által történő 
finanszírozásának elveit, forrását. 

46. §  

E szakasz a törvényi előírásnak megfelelve meghatározza, hogy 2021-ben az 1%-os 
SZJA rendelkezésekkel támogatható költségvetési előirányzat a Nemzeti Tehetség 
Program. 

17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása 

47. §  

A pártok, valamint azok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, 
oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására rendelkezésre álló összeg 
elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik. 

VI. Fejezet 

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIA-
VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS 

48. §  

A javaslat az Áht. 95. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározza a Kormány 
felhatalmazása alapján 2021-ben vállalható új egyedi állami kezességek és garanciák 
mértékét.  

Rendelkezik továbbá arról, hogy a nemzetközi fejlesztési intézményektől felveendő 
hitelekhez kapcsolódó állami garanciák nem terhelik az egyedi állami kezességek és 
garanciák keretét. 

49. §  

A javaslat az Áht. 95. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározza a vállalható 
kiállítási garanciák és viszontgaranciák 2021. évi együttes állományát.  

Rendelkezik továbbá arról, hogy a többségi állami tulajdonú vasúti társaságok a 
gördülőállományuk fejlesztésére az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-



finanszírozási Társaság által nyújtott hitelekhez mekkora mértékű állami 
kezességvállalás nyújtható. 

50. §  

A javaslat rendelkezik a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. forrásszerzésének, az általa 
nyújtott garanciáknak és hiteleknek állami kezességvállalással biztosított 
keretösszegéről, valamint a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek nyújtandó árfolyam-
fedezeti megállapodás keretösszegének felső határáról.  

Rendelkezik továbbá a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. hitelnyújtásaihoz és 
garanciavállalásaihoz kapcsolódó, a Kormány határozatán alapuló állami kezesség 
kezesi díjának megállapítási módjáról. 

51. §  

A törvényjavaslat a Magyar Export-Import Bank Zrt. forrásszerzésének és vállalható 
garanciaügyleteinek, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem 
piacképes biztosítások állományának összegéről rendelkezik. 

52. §  

A törvényjavaslat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalható készfizető kezesség 
feltételeit és mértékét, valamint a költségvetési viszontgarancia összegét határozza 
meg. A viszontgaranciával vállalt kezességek – az eddigiekhez hasonlóan – a 
hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások hitel-, bankgarancia-, lízing- és 
faktoringszerződéseire egyaránt kiterjednek, továbbá a szabályozás lehetőséget ad a 
KKV-szektoron kívüli gazdálkodók kötvénykibocsátás formájában megvalósuló 
forrásbevonásához történő kezességvállalásra is. 2020-ban indulhat az Európai 
Bizottság által a járványhelyzet gazdasági hatásaira figyelemmel meghirdetett 
Garantiqa Krízis Garanciaprogram, amelynek keretében 2020. év végéig – legfeljebb 
hat évre – nyújtott hitelekhez vállalható kezesség, így e program állománya és 
szabályozása megjelenik 2021-ben is. Az állami viszontgarancia mellett vállalható 
készfizető kezesség állományára vonatkozó keret magában foglalja mind az általános, 
mind a krízis jellegű ügyleteket azzal, hogy ez utóbbiakra megállapít egy felső határt. 
Így a 2020-ban krízis keret alapján vállalt, 2021. év során lejáró kezességek esetleges 
megújítása jövőre már az általános keret terhére történhet. 

53. §  

A törvényjavaslat az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalható 
készfizető kezesség feltételeit és összegét, valamint az állami viszontgarancia mértékét 
határozza meg. 2020-ban indulhat az Európai Bizottság által a járványhelyzet 
gazdasági hatásaira figyelemmel meghirdetett Krízis Agrárgarancia Program, 
amelynek keretében 2020. év végéig – legfeljebb hat évre – nyújtott hitelekhez 
vállalható kezesség, így e program állománya és szabályozása megjelenik 2021-ben is. 
Az állami viszontgarancia mellett vállalható készfizető kezesség állományára 
vonatkozó keret magában foglalja mind az általános, mind a krízis jellegű ügyleteket 
azzal, hogy ez utóbbiakra megállapít egy felső határt. Így a 2020-ban krízis keret 
alapján vállalt, 2021. év során lejáró kezességek esetleges megújítása jövőre már az 
általános keret terhére történhet. 



54. §  

A javaslat a Diákhitel Központ Zrt. tevékenységének finanszírozását biztosító 
kezességvállalásról rendelkezik. A Diákhitel Központ Zrt.-től – speciális 
tevékenységére tekintettel – külön hitelbiztosíték és kezesi díj nem követelhető. 

55. §  

A be nem tervezett állami kezességbeváltásokat, illetve az Államadósság Kezelő 
Központ Zrt.-nek – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben előírt – 
az állami kezességvállalásokkal kapcsolatos szakértői díját előirányzat hiányában is ki 
kell fizetni. A javaslat a be nem tervezett, de esetleg felmerülő kifizetések jogcíméről 
rendelkezik. 

56. §  

GOP és KMOP esetében még évekig lesznek élő ügyletek, azonban az Operatív 
Programok kifizetései már lezárultak. A paragrafus a garanciák és viszontgaranciák 
esetleges érvényesítéséből adódó kötelezettségek teljesítésének, illetve behajtásából 
származó bevételek jóváírásának helyét határozza meg. 

57. §  

A GINOP-ban lehetőség van garancia jellegű térítési program meghirdetésére. A 
kezességvállalás maximumát határozza meg a rendelkezés. A felső határ az előző 
időszaki 20%-os bedőlési arány alapján került meghatározásra. 

58. §  

A Svájci-Magyar Együttműködési Program II.-ben lehetőség van garancia jellegű 
térítési program meghirdetésére. A kezességvállalás maximumát határozza meg a 
rendelkezés. A felső határ a bedőlési arány alapján került meghatározásra. 

VII. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

18. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és 
járadékok alapjának mértéke 

59. §  

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a 
rendelkezik az éves rendszeres nyugdíjemelésről. A nyugdíjemelésnél irányadó 
mértéket az éves költségvetési törvény határozza meg. 

60. §  

A törvény meghatározza az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek 
állományát, amelyhez a Kormány kamattámogatást biztosíthat. 

61. §  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló, valamint a honvédek jogállásáról 



szóló törvény értelmében a köztisztviselői, a kormánytisztviselői, a rendvédelmi, 
valamint a honvédelmi illetményalapot évente a költségvetésről szóló törvény állapítja 
meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. 

A fizetési számlához kapcsolódóan adható bankszámla-hozzájárulás felső határát a 
költségvetési törvényben szükséges rögzíteni, mértéke megegyezik az előző évivel. 

62. §  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az 
illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési 
törvény állapítja meg. A legkisebb szorzószámokat tartalmazó táblázatot a 7. melléklet 
tartalmazza. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében 
keresetkiegészítést kell tervezni. A mérték vetítési alapja a keresetbe tartozó juttatások 
előző évi bázis előirányzata. 

63. §  

A költségvetési törvény itt tesz eleget a szaktörvény azon felhatalmazásának, amely 
szerint az illetményalap számításának vetítési alapját a mindenkori költségvetési 
törvény határozza meg. 

64. §  

(1)-(3) bekezdéshez: A törvény meghatározza – jogszabályi kötelezettségek alapján – 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara ösztöndíjas hallgatói 
pénzbeli juttatásának normatíváját, a garantált egyetemi tanári illetmény összegét és a 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj összegét. 

(4) bekezdéshez: Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a 
Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok 
támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 16. §-a alapján a támogatott 
szakképzésben történő részvétel során a rezidens a szakképzéssel kapcsolatos 
kiadásainak, dologi költségeinek megtérítése céljából, az adott évre vonatkozóan a 
költségvetési törvényben meghatározott mértékű juttatásra jogosult, amelyet legfeljebb 
miniszteri rendeletben, a szakképesítésére vonatkozóan meghatározott időtartamra 
vehet igénybe. A bekezdés a támogatás összegét határozza meg. 

(5) bekezdéshez: A köznevelés finanszírozási rendszere miatt e törvényben kell 
rendelkezni az állami felsőoktatási intézmények köznevelési intézményeinek tanulói 
részére is biztosítandó étkezési támogatás és tankönyvtámogatás mértékéről. 

65. §  

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és 
más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvények 
értelmében a legalacsonyabb bírói/ügyészi illetményalapot évenként a költségvetésről 
szóló törvény állapítja meg.  

Meghatározza továbbá a törvényjavaslat a jogi segítségnyújtásról szóló törvény 
alapján a jogi segítői, az ügyvédekről szóló törvény alapján a kirendelt ügyvédi óradíj 
mértékét. 



66. §  

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 
alapján a költségvetési törvényben megállapítandó mértékeket tartalmazza. 

67. §  

A rendelkezés célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében 
nyújtott támogatás mértékének meghatározása. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
rendelkezik arról, hogy a költségvetési törvényben kell az ápolási díj alapösszegét és a 
gyermekek otthongondozási díja, továbbá a kapcsolódó szakértői díjak összegét 
meghatározni. A rendelkezés ennek az előírásnak tesz eleget. 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény rendelkezik 
arról, hogy a költségvetési törvényben kell az életkezdési támogatás mértékét 
meghatározni.  

Meghatározza a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény alapján a 
költségvetési törvényben megállapítandó mértékeket. 

68. §  

Rendelkezik a különböző jogszabályokban meghatározott életjáradékok 2021. évi 
összegének megállapításáról. 

69. §  

Megállapításra kerül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény szerinti gyógyszerkeret havi és éves összege. 

70. §  

A rendelkezés megállapítja a fizetendő felügyeleti díj mértékét. 

71. §  

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 
szóló 2019. évi CXXII. törvény alapján tartalmazza a rendelkezés a költségvetés által 
fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét. 

19. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási 
értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok 

72. §  

A rendelkezés az Áht. szerinti kis összegű követelés értékhatárát határozza meg. 

73. §  

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény értelmében és az ott meghatározott 
számítási mód szerinti eredménnyel a gyártási költségvetési értékhatárokat az éves 
költségvetési törvény állapítja meg. 



74. §  

A költségvetési törvényben minden évben meg kell határozni az adott évben 
irányadó közbeszerzési értékhatárokat. 

20. Egyes koncessziós díjak 

75. §  

A törvény a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 27. § (5) 
bekezdése alapján a 2021. évre meghatározza az I. és II. kategóriájú játékkaszinó 
üzemeltetési koncessziós díjminimum összegét. A koncessziós díjminimum 
megállapítása a 2020. évi koncessziós díjminimum és a 2021. évre tervezett fogyasztói 
árindex figyelembevételével történt. 

21. A nemzetközi pénzügyi intézményekben való részvétellel kapcsolatos 
felhatalmazások 

76. §  

A javaslat Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságából 
eredő pénzügyi jellegű kötelezettségek vállalására ad felhatalmazást, amely e 
szervezetek működési rendjéhez igazodóan lehetővé teszi a tulajdoni arányok 
fenntartásához, az egyes programokban való részvételhez szükséges szerepvállalást.  

VIII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

22. Felhatalmazó rendelkezések 

77. §  

Felhatalmazó rendelkezések. 

23. Hatályba léptető rendelkezések 

78. §  

Hatályba léptető rendelkezés és dereguláció. 


