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Összegző módosító javaslat

Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 93. § (1) bekezdése és 46. § (5) bekezdése alapján – a Magyarország 2022.
évi  központi  költségvetéséről szóló  T/16118.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző
módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1)  Az  Országgyűlés  az  államháztartás  központi  alrendszerének  (a  továbbiakban:  központi
alrendszer) 2022. évi

a) kiadási főösszegét [28 505 209,9]28     546     456,1 millió forintban,
b) bevételi főösszegét [25 352 556,9]25     393     803,1 millió forintban,
c) hiányát 3 152 653,0 millió forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a
hazai működési költségvetés 2022. évi

a) kiadási főösszegét [22 351 277,8]22     287     900,6 millió forintban,
b) bevételi főösszegét [22 351 277,8]22     287     900,6 millió forintban,



c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés a
hazai felhalmozási költségvetés 2022. évi

a) kiadási főösszegét [3 152 717,0]3     257     340,4 millió forintban,
b) bevételi főösszegét [637 960,7]742     584,1 millió forintban,
c) hiányát 2 514 756,3 millió forintban

állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az Országgyűlés az
európai uniós fejlesztési költségvetés 2022. évi

a) kiadási főösszegét 3 001 215,1 millió forintban,
b) bevételi főösszegét 2 363 318,4 millió forintban,
c) hiányát 637 896,7 millió forintban

állapítja meg.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (1) bekezdés szerinti mértéke a
2021.  év  utolsó  napján  [fennálló]várható 79,9%-hoz  képest  az  Alaptörvény  36.  cikk  (5)
bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A  XLIV.  A  Nemzeti  Földalappal  kapcsolatos  bevételek  és  kiadások  fejezet  bevételi
előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén[,] e költségvetési fejezet
kiadási  előirányzata  az  agrárpolitikáért  felelős  miniszter  kezdeményezése  alapján[,] különösen
indokolt  esetben, az  államháztartásért  felelős  miniszter  jóváhagyásával  -  legfeljebb  a
pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei
együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Kormány a 15. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget módosíthatja az (1) bekezdés
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b) [alpontja]pontja szerinti átcsoportosítással és a (2) bekezdés szerinti előirányzat-emeléssel.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  Az  egészségbiztosításért  felelős  miniszter  a  LXXII.  Egészségbiztosítási  és  Járvány  Elleni
Védekezési  Alap  fejezet,  1.  cím,  1.  alcím,  8.  jogcímcsoport,  1.  Szerződések  szerinti
gyógyszergyártói  és  forgalmazói  befizetések  jogcím,  valamint  2.  Folyamatos  gyógyszerellátást
biztosító  gyógyszergyártói  és  forgalmazói  befizetések  és  egyéb  gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos  bevételek  jogcím  előirányzaton  elszámolt  bevételek  mértékéig  a  LXXII.
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport,
2.  Gyógyszertámogatási  céltartalék  jogcímről  az  1.  cím,  2.  alcím,  10.  [Gyógyszertámogatás  ]
jogcímcsoport 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímre átcsoportosíthat.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

24. §

(1) A rendészetért felelős miniszter a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 11. A hivatásos
életpályával,  valamint  a  hivatásos  állomány  lakhatásával  kapcsolatos  kiadások  alcím  terhére  a
költségvetési  szervek  részére  a  hivatásos  állomány  tagjainak  jogszabályon  alapuló  személyi
juttatásainak  kifizetése  érdekében  előirányzat-átcsoportosítást  hajthat  végre.  Az  előirányzat-
átcsoportosítás  az  adott  költségvetési  szerv  személyi  juttatásai  költségvetési  előirányzatának
megnövelésére az Áht. 33. § (4a) bekezdése alapján meghatározott mértéken felül irányulhat az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. cím, 35. alcím, 7. Zöld Beruházási
Rendszer  végrehajtásának  feladatai  jogcímcsoport  előirányzatát  az  energiapolitikáért  felelős
miniszter az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) alapján létrehozott  kiotói
egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ával, az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó
ESD-egységek  értékesítéséből  pénzforgalmilag  teljesült  bevétel  100%-ával,  továbbá  az
üvegházhatást  okozó  gázok  kibocsátási  egységei  Unión  belüli  kereskedelmi  rendszerének
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létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10d. cikke szerinti bevétel 100%-ával növelheti meg.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3)  A XII.  Agrárminisztérium fejezetet  irányító  szerv  az  általa  irányított  fejezetbe  sorolt  Uniós
programok kiegészítő támogatása előirányzat és az Agrárminisztérium igazgatása előirányzat között
a támogatás  [végrehatásához]végrehajtásához kapcsolódó költségek összegéig, saját hatáskörben
előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

42. §

(1) Az Országgyűlés a köznevelési és szakképzési feladat ellátására
a)  átlagbéralapú  támogatást  állapít  meg  a  nevelési-oktatási,  szakképző,  valamint  pedagógiai
szakszolgálati intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési
és szakképző intézmény fenntartója részére az általuk fenntartott nevelési-oktatási és szakképző
intézményben,  továbbá  pedagógiai  szakszolgálati  intézményben  pedagógus,  oktató  és  -  a  (3)
bekezdés kivételével - a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak
után  a  8.  melléklet  1.1.  Átlagbéralapú  támogatás  jogcímen,  az  1.2.  Kiegészítő  támogatás  a
pedagógusok  és  a  pedagógus  szakképzettséggel  rendelkező  segítők  minősítéséből  adódó
többletkiadásaihoz jogcímen, az 1.3. Kiegészítő támogatás a differenciált nemzetiségi pótlékhoz
jogcímen és az 1.4. Pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő
és  oktató  munkát  közvetlenül  segítők  átlagbérének  támogatása  jogcímen  meghatározott
jogosultak után, az őket ott megillető mértékek szerint,
b) működési támogatást állapít meg a nemzetiségi önkormányzat vagy a bevett egyház és annak
belső  egyházi  jogi  személye  által  fenntartott  nevelési-oktatási,  szakképző  intézményekben
ellátott,  továbbá a  pedagógiai  szakszolgálati  intézményekben gyógypedagógiai  tanácsadásban,
korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a nemzetiségi
önkormányzat és a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye részére a 8. melléklet 1.5.
A nemzetiségi  önkormányzat,  a  bevett  egyházak  és  annak  belső  egyházi  jogi  személye  által
fenntartott köznevelési és szakképző intézmények működésének támogatása jogcím szerint,
c) a hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódóan

ca) [tankönyvtámogatást]hit- és erkölcstanoktatáshoz tankönyvtámogatást,
cb) hit- és erkölcstanoktatáshoz átlagbéralapú támogatást, valamint
cc) hittanoktatáshoz átlagbéralapú támogatást
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állapít  meg  a  bevett  egyház  és  annak  belső  egyházi  jogi  személye  által  az  állam, [és  ]a
nemzetiségi önkormányzat [fenntartásában működő ]és a bevett egyház és annak belső egyházi
jogi  személye  által  fenntartott  iskolában  szervezett  oktatáshoz  a  8.  melléklet  1.6.  [Bevett
egyház ]A bevett  egyházak  és annak belső egyházi jogi személye által  az  [állami ]iskolában
szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz  kapcsolódó támogatás jogcím
szerint,
d) a gyermek-, tanulói étkeztetéshez az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi
étkeztetés  támogatására  a  köznevelési  és  szakképző  intézményt  fenntartó  nemzetiségi
önkormányzat,  továbbá az egyházi és magán köznevelési  és szakképző intézmény fenntartója
részére  az  általa  biztosított  gyermek-,  tanulóétkeztetéshez  a  8.  melléklet  1.7.  Intézményi
gyermekétkeztetési támogatás jogcím szerint támogatást állapít meg.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (1) bekezdés a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

43. §

(1) Az Országgyűlés  a szociális,  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi közfeladatot  ellátó intézményt,
szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy,  civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi
önkormányzat,  települési  vagy  területi  nemzetiségi  önkormányzat,  gazdasági  társaság,  és  a
humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a
továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők
szerint:

a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2. melléklet  [I.
rész ]1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.4.1. Szociális segítés
jogcímmel, 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.5. Falugondnoki
vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen jogcímmel, 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi
ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.6.3.  Foglalkoztatási  támogatásban  részesülő
időskorúak  nappali  intézményben  ellátottak  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.7.1.
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.7.3.
Foglalkoztatási  támogatásban  részesülő  fogyatékos  nappali  intézményben  ellátottak  -  önálló
feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.8.1.  Demens  személyek  nappali  intézményi  ellátása  -  önálló
feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.8.3.  Foglalkoztatási  támogatásban  részesülő  demens  nappali
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali
intézményi  ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.9.3.  Foglalkoztatási  támogatásban
részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás jogcímmel,
1.3.2.10.1.  Szenvedélybetegek  nappali  intézményi  ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,
1.3.2.10.3.  Foglalkoztatási  támogatásban  részesülő,  nappali  intézményben  ellátott
szenvedélybetegek  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.11.1.  Hajléktalanok  nappali
intézményi  ellátása  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.11.3.  Hajléktalanok  nappali
intézményi  ellátása -  a szociál-  és nyugdíjpolitikáért  felelős miniszter  által  kijelölt  intézmény
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jogcímmel, 1.3.2.12.1 Családi bölcsőde - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.12.3 Gyvt. 145. §
(2c)  bekezdés  b)  pontja  alapján  befogadást  nyert  napközbeni  gyermekfelügyelet  jogcímmel,
1.3.2.13.1.  Hajléktalanok  átmeneti  szállása  -  önálló  feladatellátás  jogcímmel,  1.3.2.13.2.
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.3.
Hajléktalanok éjjeli  menedékhelye - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.4. Hajléktalanok
éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás jogcímmel, 1.3.2.13.9. Kizárólag
lakhatási szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás jogcímmel, 1.3.2.15. Közösségi
ellátások  jogcímmel,  1.3.3.1.  Bölcsődei  bértámogatás  jogcímmel,  1.4.1.1.  Intézményi
gyermekétkeztetés  -  bértámogatás  jogcímmel,  valamint  a  bölcsődei,  mini  bölcsődei  ellátás
tekintetében az 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógusok szakképzettséggel
rendelkező  segítők  minősítéséből  adódó  többletkiadásokhoz  jogcímmel  azonos  jogcímeken,
összegben és feltételek mellett illeti meg,
b) - a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével - a nem állami szociális fenntartó, ha a
Szoctv. 57. § (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 15. § (2) bekezdés c) pontja és (3) bekezdés a),
illetve b) pontja szerinti feladatot lát el, a 9. melléklet [I. rész ]1. A nem állami szociális fenntartó
részére központi költségvetésből biztosított támogatás jogcím szerinti támogatásra jogosult,

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

43. §

(1) Az Országgyűlés  a szociális,  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi közfeladatot  ellátó intézményt,
szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy,  civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi
önkormányzat,  települési  vagy  területi  nemzetiségi  önkormányzat,  gazdasági  társaság,  és  a
humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a
továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó) részére támogatást állapít meg a következők
szerint:

d) a nem állami szociális fenntartó a 9. melléklet [I. rész ]2. Szociális ágazati összevont pótlék és
egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 3. A bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes
étkeztetése jogcím,  4.  A szenvedélybetegek részére nyújtott  alacsonyküszöbű ellátás,  az  utcai
szociális  munka,  a  krízisközpont,  a félutas ház és a  titkos menedékház fenntartóját  megillető
költségvetési  támogatás  jogcím,  valamint  5.  Biztos  Kezdet  Gyerekházak  jogcím  szerinti
támogatásra jogosult.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A bevett  egyházat  és  annak  belső  egyházi  jogi  személyét  az  egyházak  hitéleti  és  közcélú
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tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatás illeti meg a Szoctv.
4.  §  (1)  bekezdés  m)  pont  mb)  alpontja,  illetve  a  Gyvt.  5.  §  s)  pont  sb)  alpontja  szerinti
fenntartóként, ha szociális, gyermekjóléti, vagy gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt tart
fenn. E kiegészítő támogatás mértéke

b)  a  2.  melléklet  [I.  rész  ]1.3.2.14.  Támogató  szolgáltatás  és  1.3.2.15.  Közösségi  ellátások
jogcímek szerinti szolgáltatások után a fenntartó által ezen szolgáltatásokra tekintettel igénybe
vett támogatás 13%-a.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) A Gyvt. 44. §-a szerinti munkahelyi bölcsőde fenntartóját - az (1)-(2) bekezdéstől eltérően - a 2.
melléklet [I. rész ]1.3.2.12. Családi bölcsőde jogcímmel azonos mértékű támogatás illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. §
Módosítás jellege: módosítás

46. §

Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az átvállalt feladattal
arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 34. § [(1) és (3) ](3)-(4) bekezdése és 41. § (5) bekezdése alapján a
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
alcím előirányzatából a következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:

a)  valamennyi  önkormányzati  tűzoltóság a készenléti  szolgálat  működéséhez azonos összegű,
[25,0]38,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,
b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden önkormányzati
tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező, jogszabályban
rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában részesül,
c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a
katasztrófák  elleni  védekezésért  felelős  miniszter  egyedi  döntése  alapján  az  önkormányzati
tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 53. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség
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állománya - a (8) bekezdés szerinti kezességek kivételével - 2022. december 31-én nem haladhatja
meg [az]a 2 500 000,0 millió forintot.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 65. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 250 000 forint azzal, hogy a 2020. december 31-
ét megelőzően elnyert pályázatok esetében 124 500 forint a havi összeg.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 67. §
Módosítás jellege: módosítás

67. §

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 23. § (7) bekezdése
szerinti deviza-illetményalap összege 2022. évben [425 000]440 000 forint, a 25. § (4) bekezdése
szerinti  lakhatási  és  vegyes  költségtérítés-alap  [300  000]325  000 forint,  a  gyermeknevelési
költségtérítés-alap 250 000 forint.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 68. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(4)  [A ]2022.  [évben ]június 30-ig  a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2)
bekezdése, 2022. július 1-től a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. §
(3) bekezdése szerinti

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 71. §
Módosítás jellege: elhagyás

[71. §

Az Éhvt.  13.  §-a szerinti  felügyeleti  díj  mértéke a projekt jogszabály  alapján jóváhagyott
Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után
38 forint.]

Módosítópont sorszáma: 20.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. §
Módosítás jellege: módosítás

76. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény
bejelentésének,  megállapításának,  a  többlettámogatás  folyósításának,  elszámolásának  és  a
felhasználás ellenőrzésének, valamint a 4. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat szabályait,
b)  a  42.  §  (4)  bekezdése  és  a  8.  melléklet  1.2.  Kiegészítő  támogatás  a  pedagógusok  és  a
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásaihoz jogcím
szerinti  támogatás  folyósításának,  lemondásának,  pótigénylésének,  elszámolásának  és
ellenőrzésének részletes szabályait,
c) a 43. § (7) bekezdésben meghatározott támogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének,
megállapításának,  a  többlettámogatás  folyósításának,  elszámolásának  és  a  felhasználás
ellenőrzésének részletes szabályait,
d) a 4. § (3) bekezdésében meghatározott központi tartalék felhasználási szabályait,
e) a 45. §-ban és a 11. mellékletben meghatározott támogatások igénylésének, felhasználásának
és elszámolásának részletes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. cím, 3. Gyógyszertári tulajdoni hányad állami
elővásárlása és értékesítése alcím kiadásának felhasználásával kapcsolatos szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében
a) az 5. § (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt,
b)  a  62.  §  (6)  bekezdésben  foglaltak  szerint  [az]a 62.  §  (1)  bekezdéstől  eltérően  magasabb
összegű illetményalapot határozzon meg.

(4) Felhatalmazást kapnak a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszterek, hogy
az  államháztartásért  felelős  miniszter  egyetértésével  rendeletben  állapítsák  meg a  10.  melléklet
szerint nyújtott nemzetiségi célú támogatások e törvényben és más jogszabályban nem szabályozott
igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait.

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [100 686,7] 110     686,7 /+10 000,0 m. kiadás/

9



Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 26. Cím 1. Alcím 1. Előirányzat-
csoport 9. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS
  26 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága

    1
Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti 
Hatósága

      1 Működési költségvetés
        9 Egyéb működési kiadások [3 385,6] 3     341,6 /-44,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

VI. BÍRÓSÁGOK
  1 Bíróságok
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [98 326,0] 97     910,4 /-415,6 m. kiadás/

      9
Egyéb működési 
kiadások

[36 969,4] 36     480,9 /-488,5 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet VI. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-csoport
Módosítás jellege: módosítás

VI. BÍRÓSÁGOK
  2 Kúria
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [5 342,1] 5     271,1 /-71,0 m. kiadás/

      9
Egyéb működési 
kiadások

[1 175,6] 1     164,8 /-10,8 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 12. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

  12
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok

[6 601,7] 16     601,7
/+10 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 26.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 20. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      20
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

        1 Nemzeti Tehetség Program [3 407,5] 4     207,5
/+800,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 20. 
Jogcímcsoport 5. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      20
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési 
hozzájárulások

        5 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok [1 966,3] 2     816,3
/+850,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 31. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      31
Nemzetiségi célú költségvetési 
támogatások

        1 Nemzetiségi szakmai támogatások [2 749,5] 2     949,5 /+200,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 31. 
Jogcímcsoport 1. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
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  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      31
Nemzetiségi célú költségvetési 
támogatások

        1 Nemzetiségi szakmai támogatások [2 749,5] 3     099,5 /+350,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 31. 
Jogcímcsoport 2. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

        2
Országos nemzetiségi önkormányzatok 
támogatása

[2 864,6] 3     771,9
/+907,3 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 2. Alcím 2. 
Jogcímcsoport 3. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    2
Alapítványok és társadalmi önszerveződések 
támogatása

      2 Társadalmi önszerveződések támogatása
        3 Országos Polgárőr Szövetség [1 050,0] 1     250,0 /+200,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 5. Alcím 10. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    5 Társadalmi felzárkózást segítő programok

      10
Országos Roma Önkormányzat 
támogatása

[616,4] 679,4 /+63,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 33.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 5. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

  5
Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság

[19 467,7] 25     045,8 /+5 578,1 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 3. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

  26
Központi kezelésű 
előirányzatok

    2 Központi tartalékok
      3 Céltartalékok [93 478,2] 105     734,6 /+12 256,4 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 14. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

  14 Egyetemek, főiskolák [28 167,4] 26     122,0
/-2 045,4 m.

bevétel/
[3 249,5] 3     153,5 /-96,0 f. kiadás/
[393,5] 388,5 /-5,0 f. bevétel/

    1 Működési költségvetés

      1 Személyi juttatások [39 260,7] 36     595,4
/-2 665,3 m.

kiadás/

      9 Egyéb működési kiadások [37 077,2] 34     665,3
/-2 411,9 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 67. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    67 Felsőoktatási feladatok
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      1
Nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatása

[172 484,6] 177     511,6
/+5 027,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 7. Cím 1. Alcím 33. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      33
[Stipendium Hungaricum]Külügyi ösztöndíjas és [diaszpóra ösztöndíjak 
támogatása]egyéb képzési programok

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 8. Cím új 2. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
  8 Központi kezelésű előirányzatok

    2
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és 
kiadások

      1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

        1 Eximbank Zrt. tőkeemelése 10     000,0
/+10 000,0 m.

kiadás/
        2 Tőkealaphoz történő hozzájárulás 29     810,0 /+29 810,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVIII. Fejezet 8. Cím
Módosítás jellege: elhagyás

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

  [8
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és 
kiadások]

    [2
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és
kiadások]

      [1
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások]

        [1 Eximbank Zrt. tőkeemelése] [10 000,0] 
/-10 000,0 m.

kiadás/

        [2 Tőkealaphoz történő hozzájárulás] [29 810,0] 
/-29 810,0 f.

kiadás/
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Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 2. Cím 3. Alcím 1. Előirányzat-
csoport 9. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

    3
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
feladatellátás és irányítás intézményei

      1 Működési költségvetés

        9 Egyéb működési kiadások [43 662,3] 43     629,9
/-32,4 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 12. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  12 Művészeti intézmények [846,6] 1     235,2 /+388,6 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 14. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK 
MINISZTÉRIUMA
  14 Országos Mentőszolgálat [64 648,3] 64     729,7 /+81,4 m. bevétel/
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [49 304,7] 49     386,1 /+81,4 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 2. Alcím 4. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Normatív finanszírozás

      4
Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és 
tankönyvtámogatás

[6 580,1] 12     580,1
/+6 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 44.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 19. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    19
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

      2
Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatások sajátos finanszírozása

[3 358,8] 3     391,2
/+32,4 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 19. Alcím 12. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    19
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

      12
Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és 
fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő 
ágazati szakmai programok támogatása

[7 821,1] 7     991,1
/+170,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 27. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      27
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és 
köztestületek támogatása

[2 766,0] 3     136,0
/+370,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXIII. Fejezet 1. Cím
Módosítás jellege: módosítás

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA
  1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak [29,9] 79,9 /+50,0 f. kiadás/
    1 Működési költségvetés
      1 Személyi juttatások [6 580,9] 8     041,9 /+1 461,0 m. kiadás/
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      9 Egyéb működési kiadások [922,4] 1     444,4 /+522,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXIII. Fejezet 2. Cím 1. Előirányzat-
csoport 9. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA
  2 MTA Könyvtár és Információs Központ
    1 Működési költségvetés
      9 Egyéb működési kiadások [6 033,2] 7     123,2 /+1 090,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXIII. Fejezet 6. Cím 2. Alcím, 3. Alcím, 6. 
Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
  6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    2
Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, 
programok támogatása

[285,3] 420,3
/+135,0 m.

kiadás/

    3 Szakmai feladatok támogatása [455,9] 3     787,9
/+3 332,0 m.

kiadás/
168,0 /+168,0 f. kiadás/

    6 Lendület Program [2 673,6] 3     168,6
/+495,0 m.

kiadás/
[343,2] 398,2 /+55,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    1 Általános forgalmi adó [4 923 043,6] 4     869     894,9
/-53 148,7 m.

bevétel/

[520 956,4] 574     105,1
/+53 148,7 f.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím
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Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN 
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
  2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

    1 Általános forgalmi adó [4 923 043,6] 4     914     697,7
/-8 345,9 m.

bevétel/

[520 956,4] 572     436,1
/+51 479,7 f.

bevétel/

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások

      11 Egyéb vegyes kiadások [63 343,0] 36     294,2
/-27 048,8 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások

      11 Egyéb vegyes kiadások [63 343,0] 56     035,0
/-7 308,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 32. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI
  32 Egyéb költségvetési kiadások
    1 Vegyes kiadások
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      11 Egyéb vegyes kiadások [63 343,0] 42     456,8
/-20 886,2 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLII. Fejezet 35. Cím 2. Alcím 9. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

  35
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási 
ellátásokhoz

    2
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési 
Alap támogatása

      9 Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás [280 675,8] 280     757,2
/+81,4 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLIII. Fejezet 1. Cím 2. Alcím 3. 
Jogcímcsoport 9. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

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

      3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

        9 Egyéb vagyonkezelési kiadások [4 900,0] 5     400,0
/+500,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    1
Gazdaság újraindítását szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok

      1 Magyar Falu Program [50 000,0] 3     000,0
/-47 000,0 m.

kiadás/
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[43 000,0] 90     000,0
/+47 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 7. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    1
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi 
fejezeti kezelésű előirányzatok

      7
Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, 
felújításra, pályázati önrészre

[2 224,0] 2     703,7
/+479,7 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 59.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 7. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok

      2
[Regionális határon túli és egyéb nemzetközi ]Külügyi fejlesztési és kutatási 
programok

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 9. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    9
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki 
kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

      1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat [40 220,1] 81     220,1
/+41 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 1. Alcím 6. 
Jogcímcsoport 10. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI 
VÉDEKEZÉSI ALAP
  1 Egészségbiztosítási Alap

    1
Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló 
bevételek

      6 Költségvetési hozzájárulások

        10
Kiadások támogatására tervezett pénzeszköz-
átvétel, egészségügyi feladatok ellátásával 
kapcsolatos költségvetési hozzájárulás

[286 075,8] 286     157,2
/+81,4 m.
bevétel/

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet LXXII. Fejezet 1. Cím 2. Alcím 7. 
Jogcímcsoport 8. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI 
VÉDEKEZÉSI ALAP
  1 Egészségbiztosítási Alap
    2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
      7 Gyógyító-megelőző ellátás

        8 Mentés [45 479,1] 45     560,5
/+81,4 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet I. rész táblázat 151-154. sor
Módosítás jellege: módosítás

I. Előirányzatok és támogatások

Jogcímszá
m

Támogatási jogcím
Előirányzat
(millió 
forintban)

Fajlagos 
összeg

...

151 1.5.1.

Megyeszékhely megyei jogú városok és 
Szentendre Város Önkormányzata 
[közművelődési]kulturális feladatainak 
támogatása

964 forint/fő

152 1.5.2.
Települési önkormányzatok [nyilvános könyvtári
és a közművelődési ]egyes kulturális feladatainak
támogatása

2 213 
forint/fő, de 
legalább
2 270 000 
forint
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153 1.5.3.
Budapest Főváros Önkormányzata [múzeumi, 
könyvtári és közművelődési ]kulturális 
feladatainak támogatása

1 187 000 000
forint

154 1.5.4.
Fővárosi kerületi önkormányzatok 
[közművelődési]kulturális feladatainak 
támogatása

568 forint/fő

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 21. pont 21.2.17. alpont
Módosítás jellege: módosítás

21.  21.2.17.  A teljesített  feladategység  meghatározása  során  nem  vehető  figyelembe  támogató
szolgáltatás esetén az adott napon az azzal az ellátottal teljesített feladategység, aki ugyanazon a
napon a Szoctv.  20/C. § (2) bekezdésének és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésének hatálya alá nem
tartozó
a)  szociális  szakellátásban  -  az  éjjeli  menedékhely,  hajléktalanok  átmeneti  szállása,  fogyatékos
személyek  gondozóháza,  időskorúak  gondozóháza,  idősek  otthona,  hajléktalanok  otthona,
fogyatékos  személyek  otthona,  hajléktalan  személyek  rehabilitációs  intézménye,  fogyatékos
személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona vagy
fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona támogatott lakhatás kivételével -[ vagy],
b)  gyermekvédelmi  szakellátásban  -  otthont  nyújtó  ellátás,  utógondozói  ellátás,  utógondozás
kivételével [–]-, vagy
c)  gyermekjóléti  alapellátásban  -  a  bölcsődei  ellátás  keretén  belül  biztosított  intézményi  vagy
szolgáltatási forma kivételével -
is részesül.

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 22. pont 22.5. alpont
Módosítás jellege: módosítás

22. 22.5. A támogatás meghatározása a támogatás számított összegét figyelembe véve az alábbi
képlet szerint történik:
T = ha SZT  [<]< [SZT + ha  [(SZF2021>0;](SZF2021>0; akkor  K2020*1,6,  egyébként  K2020)]/2,

akkor SZT, egyébként [SZT + ha [(SZF2021>0;](SZF2021>0; akkor K2020*1,6, egyébként K2020)]/2

ahol:
T = támogatás,
SZT = támogatás számított összege,
SZF2021 = a Magyarország 2021. évi központi  költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a

továbbiakban: 2021. évi költségvetési törvény) 2. melléklet 1.4. pontja alapján visszamutatott, az
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önkormányzatot a 1.3.2.  Egyes szociális  és gyermekjóléti  feladatok támogatása jogcím[.],  1.3.3.
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcím, 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított
egyes  szociális  szakosított  ellátások,  valamint  a  gyermekek  átmeneti  gondozásával  kapcsolatos
feladatok támogatása jogcím és 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása jogcímen megillető támogatás együttes összege,
K2020 = az önkormányzat által a 2020. évi költségvetési beszámolóban a „Lakóingatlan szociális

célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások”, „Egyéb
szociális  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások,  támogatások”  kormányzati  funkciókon  teljesített
költségvetési kiadások csökkentve az önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
és az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatok összegével, továbbá a „Támogatási célú finanszírozási
műveletek” kivételével valamennyi kormányzati funkción az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton
teljesített kiadások együttes összege.

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 41. pont 41.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

41. 41.2. Az ellátottak száma a tárgyév január 31-én beíratott gyermekek száma, vagy a bölcsőde,
mini  bölcsőde  szolgáltatói  nyilvántartásban  szereplő  férőhelyszám 80  %-a  közül  a  kedvezőbb.
Amennyiben a bölcsőde, mini bölcsőde nem egész évben működik, a férőhelyszámot a működés
megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan kell
megállapítani. Amennyiben tárgyév január 31-én és tárgyév november 30-án a beíratott gyermekek
száma  egyaránt  nem éri el az engedélyezett férőhelyszám legalább 50 %-át, úgy a támogatással
figyelembe vehető ellátottak száma a bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszám 50 %-a.

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet II. rész 42. pont 42.3. alpont
Módosítás jellege: módosítás

42.  42.3.  Amennyiben a  mini  bölcsődében az  ellátottak  száma meghaladja  a  [14]16 főt,  úgy a
szakmai  dolgozók  számított  létszámát  a  bölcsődére  irányadó  képlet  szerint  kell  meghatározni.
Amennyiben a mini bölcsődének több településen van telephelye, úgy a szakmai dolgozók számított
létszámát a bölcsődére irányadó képlet szerint abban az esetben kell meghatározni, ha az ellátottak
telephellyel érintett településekre jutó átlagos száma a 16 főt meghaladja.

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. rész táblázat 23. sor
Módosítás jellege: módosítás
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I. Előirányzatok és támogatások

Jogcímszám Támogatási jogcím
Előirányzat
(millió forintban)

...

23 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása [3 0000,0]3 000,0

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész 25. pont 25.5. alpont
Módosítás jellege: módosítás

25.  25.5.  Az önkormányzat  nem igényelhet  a  25.1  pont  b)  alpontja  szerinti  célra  támogatást  a
[2015]2017-2021. években központi költségvetési támogatásban vagy európai uniós támogatásban
részesült konyhája után.

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet táblázat 107. sor
Módosítás jellege: módosítás

A B C D

...

107
Hit- és erkölcstanoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás (20. cím, 2. alcím, 4. 
jogcímcsoport)

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. melléklet megjelölés
Módosítás jellege: módosítás

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. melléklet megjelölés
Módosítás jellege: módosítás
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Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet cím
Módosítás jellege: módosítás

Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és az egyéb nem állami, nem
önkormányzati köznevelési és szakképző intézmények fenntartói köznevelési, szakképzési

feladatainak és a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye hit- és erkölcstanoktatás,
valamint hittanoktatás után járó támogatása

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet I. rész táblázat 1., 11., 26. és 31. sor
Módosítás jellege: módosítás

I. Előirányzatok és támogatások

Jogcímszá
m

Támogatási jogcím
Előirányza
t

Fajlagos 
összeg

1 1.

Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi 
önkormányzatok és az egyéb nem állami, nem 
önkormányzati köznevelési és szakképző intézmények 
fenntartói [egyes ]köznevelési, szakképzési feladatainak 
támogatása

...

11 1.2.
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből 
adódó többletkiadásaihoz

...

26 1.6.

[Bevett egyház ]A bevett egyházak és annak belső 
egyházi jogi személye által az [állami ]iskolában 
szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint 
hittanoktatáshoz kapcsolódó támogatás

...

31 1.6.2.
Hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz 
kapcsolódó átlagbéralapú támogatás

377 000 
forint/hó/f
ő

Módosítópont sorszáma: 75.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 1. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

1.  Az  egyházi  jogi  személyek,  a  nemzetiségi  önkormányzatok  és  az  egyéb  nem  állami,  nem
önkormányzati  köznevelési  és  szakképző  intézmények  fenntartói  köznevelési  és  szakképzési
feladatainak és a bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye hit- és erkölcstanoktatás,
valamint hittanoktatás után járó támogatásaira vonatkozó általános szabályok

Módosítópont sorszáma: 76.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 1. pont 1.4. alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. 1.4. Nem igényelhető támogatás olyan gyermek, tanuló, vagy képzésben részt vevő személy után,
aki
a) tandíjfizetésre kötelezett,
b) szülői vagy saját kérésre a tankötelezettségét az Nkt. szerinti egyéni munkarendben vagy az Szkt.
szerinti egyéni tanulmányi rendben teljesíti,
c) Nkt. hatálya alá tartozó intézmény esetében a felnőttoktatásban más sajátos munkarend szerint
tanul,
d) Szkt. hatálya alá tartozó intézményben, 2020. szeptember  [1-jei]1-je előtt indított oktatásban a
felnőttoktatásban más sajátos munkarend szerint tanul,
e) felnőttképzésben vesz részt, a szakmai oktatásban felnőttképzési jogviszony szerint résztvevők
kivételével,
f)  az  Szkt. 3.  §-a  alapján  a  szakképzésben  való  ingyenes  részvételre  nem jogosult  vagy akire
tekintettel a fenntartó az Szkt. alapján nem jogosult támogatásra,
g) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve, ha e törvény másképp nem rendelkezik,
h) az óvodai, a tanulói jogviszonyát szünetelteti,
i) externátusi ellátásban részesül az externátusi ellátásra tekintettel,
j) nem magyar állampolgár és nem tartozik az Nkt. 92. § (1)-(6) bekezdésének hatálya alá.

Módosítópont sorszáma: 77.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 2. pont 2.1. és 2.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

2. 2.1. Az e törvény  [41]42. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott átlagbéralapú támogatás
alapja – az óvoda kivételével – az állam által fenntartott általános iskolában, középfokú iskolában,
szakképző intézményben, alapfokú művészeti iskolában  [(továbbiakban együtt ](a továbbiakban
együtt:  iskola), kollégiumban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási, valamint
pedagógiai  szakszolgálati  intézményben  pedagógus-,  oktató-munkakörben,  [valamin]valamint
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi
juttatás és járulék.
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2.2. Az e törvény  [41]42. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott az átlagbéralapú támogatás
alapja – az óvoda kivételével – az állam által fenntartott iskolában, kollégiumban, gyógypedagógiai,
konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási  intézmény  pedagógus,  illetve  szakképző  intézményben
pedagógus és oktató munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.

Módosítópont sorszáma: 78.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 2. pont 2.5. alpont
Módosítás jellege: módosítás

2.  2.5.  A Magyarország területén  külföldi  állam vagy nemzetközi  szervezet  oktatási  programja
szerint  az  oktatásért  felelős  miniszter  vagy a szakképzésért  felelős  miniszter  engedélye  alapján
működő  nevelési-oktatási,  illetve  szakképző  intézmény  Magyarországon  nyilvántartásba  vett
fenntartója az ilyen intézmény által pedagógus-, illetve oktató-munkakörben foglalkoztatott személy
után átlagbéralapú támogatásra akkor jogosult, ha
a) a pedagógus, illetve az oktató szakképzettsége vagy szakképesítése megfelel az Nkt.-ban, illetve
[Szkt-ban]Szkt.-ban meghatározott képesítési előírásoknak,
b)  a  külföldi  óvoda,  a  nemzetközi  óvoda  pedagógiai  programja  megfelel  az  Óvodai  nevelés
országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola pedagógiai programja tartalmi
szempontból  igazodik  a  Nemzeti  alaptantervhez,  külföldi,  nemzetközi  szakképző  intézmény
szakmai programja tartalmi szempontból igazodik a szakképzésért felelős miniszter által  kiadott
képzési és kimeneti követelményekhez és programtantervhez.

Módosítópont sorszáma: 79.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 2. pont 2.8. alpont
Módosítás jellege: módosítás

2.  2.8.  A finanszírozott  pedagógus-,  oktatólétszám meghatározásához  az  állam által  fenntartott
intézmény pedagógus, oktató-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolába,
gyógypedagógiai,  konduktív  pedagógiai  nevelési-oktatási  intézménybe  felvett  gyermekeknek,
tanulóknak,  továbbá  kollégiumban  elhelyezett  tanulóknak,  valamint  a  pedagógiai  szakszolgálati
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók heti átlaglétszámának aránya kerül figyelembe vételre
az egyes intézménytípusoknál [meghatározott]meghatározottak szerint.

Módosítópont sorszáma: 80.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 2. pont 2.12. alpont
Módosítás jellege: módosítás

2. 2.12. Az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja, illetve az Szkt. 22. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti  fenntartók  köznevelési,  szakképzési  feladatot  ellátó  intézményeiben  foglalkoztatott
pedagógusok,  oktatók,  valamint  a  nevelő  és  oktató  munkát  közvetlenül  segítők  átlagbére  és
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közterhei elismert összege az 1.1. Átlagbéralapú támogatás jogcímen az egyes intézménytípusoknál,
1.2.  Kiegészítő  támogatás  a  pedagógusok  és  a  pedagógus  szakképzettséggel  rendelkező segítők
minősítéséből  adódó  többletkiadásaihoz,  1.3.  Kiegészítő  támogatás  a  differenciált  nemzetiségi
pótlékhoz,  1.4.  Pedagógus  szakképzettséggel  vagy  szakképesítéssel  nem  rendelkező  nevelő  és
oktató  munkát  közvetlenül  segítők  átlagbérének  támogatása,  jogcímeken  az  egyes
intézménytípusoknál meghatározottak 30%-a a köznevelést, szakképzést alapfeladatként végző, a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó gazdasági
társaság – ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot–, továbbá az Szja tv. hatálya alá tartozó
vállalkozó esetén.

Módosítópont sorszáma: 81.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 5. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

5.  1.1.3.  Gimnáziumban,  szakgimnáziumban,  szakiskolában,  készségfejlesztő  iskolában
foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím

Módosítópont sorszáma: 82.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 7. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

7. 1.1.5. Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben és  [köznevelési
intézményben működő ]az  utazó gyógypedagógusi,  utazó konduktori  hálózatnál  foglalkoztatott
pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím

Módosítópont sorszáma: 83.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 11. pont 11.4. alpont
Módosítás jellege: módosítás

11.  11.4.  A támogatás  megállapításához  –  óvoda  esetén  is  –  az  alkalmazottak  és  az  óraadók
személyes adatait tartalmazó köznevelés információs  [rendszer ]rendszere (a továbbiakban: KIR)
személyi nyilvántartása alapján számított éves átlaglétszámot kell érteni.

Módosítópont sorszáma: 84.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 14. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

14. [14 1]1.4.3. Diabétesz ellátási pótlék jogcím
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Módosítópont sorszáma: 85.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 16. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

16.  1.6.  A bevett  [egyház]egyházak és  annak  belső  egyházi  jogi  személye  által  az  [állami  ]
iskolában szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz kapcsolódó támogatás
jogcím

Módosítópont sorszáma: 86.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 16. pont 16.1.1. alpont
Módosítás jellege: módosítás

16. 16.1.1. A [41]42. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott tankönyvtámogatást a
bevett  egyház  és  annak  belső  egyházi  jogi  személye  a  hit-  és  erkölcstanoktatásban  részt  vevő
tanulók  után  veheti  igénybe,  ha  ahhoz  olyan  tankönyvet  alkalmaz,  amely  a  hivatalos
tankönyvjegyzéken szerepel.

Módosítópont sorszáma: 87.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 16. pont 16.2. és 16.3. alpont
Módosítás jellege: módosítás

16. 16.2. 1.6.2. Hit- és erkölcstanoktatáshoz, valamint hittanoktatáshoz  kapcsolódó átlagbéralapú
támogatás

16.2.1.  A [41]42. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott támogatás szempontjából
elismert számított pedagóguslétszámot egy tizedesre kerekítve kell megállapítani a bevett egyház és
annak belső egyházi jogi személye által az állami és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában
működő iskolában szervezett  hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulók 8 fős csoportja után
heti 24 teljesített tanórával számolva. A tanulók számának meghatározása a tanévi október 1-jei
tanulólétszámok (a költségvetési éven belül 8 és 4 havi létszám) alapján történik.
16.2.2.  A 42.  §  (1)  bekezdés  c)  pont  cc)  alpontjában  meghatározott  támogatás  szempontjából
elismert számított pedagóguslétszámot egy tizedesre kerekítve kell megállapítani a bevett egyház és
annak  belső  egyházi  jogi  személye  által  az  egyházi  köznevelési  és  szakképző  intézményben
szervezett  hittanoktatásban  részt  vevő  tanulók  8  fős  csoportja  után  1-8.  évfolyamon  heti  24
teljesített tanórával, 9-12. évfolyamon heti 12 teljesített tanórával számolva. A tanulók számának
meghatározása  a  tanévi  október  1-jei  tanulólétszámok  (a  költségvetési  éven  belül  8  és  4  havi
létszám) alapján történik. Nem igényelhető támogatás azon tanulók létszáma után, akikre tekintettel
a  bevett  egyház  és  annak belső  egyházi  jogi  személye  a  11.  melléklet  I.  pont  2.  Hittanoktatás
támogatása megnevezésű céltámogatást igénybe veszi.

16.3. A támogatások kizárólag az állami  és a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában működő
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iskolában szervezett  hit-  és erkölcstanoktatáshoz, valamint az egyházi köznevelési  és szakképző
intézményben szervezett hittanoktatáshoz kapcsolódó feladatokra használhatók fel.

Módosítópont sorszáma: 88.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 19. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

19.  1.7.2.  Kiegészítő  [gyermekétkeztetési]gyermekétkeztetés támogatás  az  óvodai  ellátásban
részesülő gyermekek ingyenes étkeztetéséhez jogcím

Módosítópont sorszáma: 89.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. melléklet II. rész 20. pont 20.1. alpont
Módosítás jellege: módosítás

20. 20.1. A bevett egyházak és annak belső egyházi jogi személye esetén a [41]42. § (1) bekezdés
a)-b)  pontja,  c)  pont  cc)  alpontja  és  d)  pontja  szerinti  támogatás  összesített  egyenlegének
rendezésére a központi  költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként,  hogy az
állam,  illetve  a  települési  önkormányzat  által  fenntartott  nevelési-oktatási,  szakképző
intézményekben  és  pedagógiai  szakszolgálati  intézményekben  kimutatott  -  a  gyermek-  és
tanulóétkeztetést is figyelembe vevő - éves összesített működési és felújítási kiadást, valamint a
fenntartók működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell
a) az Áht. 6. § (3) bekezdés b)-d) pontja szerinti állami és települési önkormányzati, a kötelező
köznevelési közszolgálati feladattal összefüggésben realizált bevételekkel és
b) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi önkormányzat és a bevett
egyház  és  annak belső  egyházi  jogi  személye  az  állam,  illetve  a  települési  önkormányzat  által
fenntartott  nevelési-oktatási,  szakképző  intézménnyel,  pedagógiai  szakszolgálati  intézménnyel
azonos feltételek mellett hozzájuthat.

Módosítópont sorszáma: 90.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. melléklet II. rész 2. pont 2.5. alpont táblázat 3. sor
Módosítás jellege: módosítás

2. 2.5. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása
T = Gsz*Ksz1*Ábsz

ahol:
Ábsz  =  1.1.  Szakmai  dolgozók  átlagbére  alapján  számított  béralapú  támogatás  jogcím szerinti
fajlagos összeg
Ksz1 = az alábbi táblázat szerinti  szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós szorzószám,

szolgáltatásonként.
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A B C D E

Főtípus Típus Altípus
Szorzószám
(Ksz1) Kiegészítő rendelkezések

...

3

Szociális [ Szoctv.
57. § (2) 
bekezdés, a 
hajléktalanok 
átmeneti 
intézményei 
kivételével]

ápolást, 
gondozás
t igénylő 
ellátás

idősek 
otthona 
(emelt 
szintű 
ellátás)

0,19

A támogatás az idősek otthonaiban a 
2007. december 31-én hatályos Szoctv. 
117/B. §-a alapján emelt színvonalú 
körülményeket és szolgáltatásokat 
biztosító, 2007. december 31-én a 
működési engedélyben meghatározott 
férőhelyen gondozott – a 2. altípus szerint 
súlyos, vagy középsúlyos demens 
betegnek nem minősülő – ellátottak után 
illeti meg a fenntartót.

Módosítópont sorszáma: 91.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet I. rész táblázat
Módosítás jellege: módosítás

I. Előirányzatok és támogatások

Jogcím
-
szám

Támogatási jogcím
Előirányzat
(millió 
forintban)

Fajlagos összeg

1 1.
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
(együtt: helyi nemzetiségi önkormányzatok) és az 
országos nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

2 1.1.
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
támogatásai

3 1.1.1.
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
működésének támogatása

2 155,9
520 000 
forint/év

4 1.1.1.1.

A települési nemzetiségi önkormányzatok 
működésének támogatása, ha a településen a legutóbbi
népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra 
vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott 
nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az 50 főt

1 040 000 
forint/év

5 1.1.1.2.

A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása, ha
a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez 
tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett 
települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi 
önkormányzatok és átalakult nemzetiségi 
önkormányzatok száma legalább 10, de legfeljebb 20

1 040 000 
forint/év
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6 1.1.1.3.

A területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása, ha
a megyében (fővárosban) az adott nemzetiséghez 
tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett 
települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi 
önkormányzatok és átalakult nemzetiségi 
önkormányzatok száma meghaladja a 20-at

2 080 000 
forint/év

7 1.1.2.
A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
feladatalapú támogatása

1 747,1

8 1.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása

9 1.2.1.
Országos nemzetiségi önkormányzatok és média 
támogatása

[2 138,8]2 
527,6

3.2. pontban 
meghatározott 
összeg

10 1.2.2.
Országos nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott intézmények támogatása

[1 342,2]1 
923,7

4.2. pontban 
meghatározott 
összeg

Módosítópont sorszáma: 92.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 1. pont cím
Módosítás jellege: módosítás

1. 1.1.[ ]1. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása jogcímre
vonatkozó szabályok

Módosítópont sorszáma: 93.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 1. pont 1.3.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

1. 1.3.2.  A működési támogatás  kizárólag a helyi  nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével
közvetlenül  összefüggő  –  a  nemzetiségek  jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  (a
továbbiakban: Nek. tv.) 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított
feltételeket  meghaladó  további  –  működési  és  a  2.[5]4.2.  pont  szerinti  nemzetiségi  feladatok
ellátását  biztosító  működési  és  felhalmozási  jellegű  kiadásokra  fordítható.  A  támogatás
szempontjából  kizárólag  az  „Országos  és  helyi  nemzetiségi  önkormányzatok  igazgatási
tevékenysége”, a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-
szolgáltatás  és  támogatása”,  „Közművelődés  –  közösségi  és  társadalmi  részvétel  fejlesztése”,
„Közművelődés  –  hagyományos  közösségi  kulturális  értékek  gondozása”  és  az  oktatással
összefüggő kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Módosítópont sorszáma: 94.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 2. pont 2.3.1. alpont
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Módosítás jellege: módosítás

2.  2.3.1.  A  feladatalapú  támogatásra  az  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  jogosult,  amely
együttesen teljesíti a 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. [pontok]pont szerinti feltételeket.

Módosítópont sorszáma: 95.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 2. pont 2.3.1.-2.3.3. alpont
Módosítás jellege: módosítás

2.  2.3.1.  A  feladatalapú  támogatásra  az  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  jogosult,  amely
együttesen teljesíti a 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. pontok szerinti feltételeket.

2.3.1.1. A helyi nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább
kettő  képviselő-testületi  ülésre  vonatkozó  jegyzőkönyvét  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal
részére 2022. január 15-éig benyújtja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2.3.1.2. Ha a Nek. tv. 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem [az]a 2.3.1.1. pont szerint
igazolt  képviselő-testületi  ülés  egyikén  került  sor,  akkor  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  a
közmeghallgatásról  készült  jegyzőkönyvet  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  részére  2022.
január 15-éig benyújtja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

2.3.2.  A  fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  a  2.3.1.1.  és  a  2.3.1.2.  [pontok]pont szerinti
dokumentumokat 2022. január 20-áig elektronikus úton küldi meg a miniszter részére.

2.3.3. A 2.3.1.1. és a 2.3.1.2. [pontok]pont szerinti jegyzőkönyvek alapján a miniszter megállapítja
a  helyi  nemzetiségi  önkormányzatok  feladatalapú  támogatását  megalapozó  feladatmutató
pontszámot. A 2022. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám
mértéke  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  2018.  év  és  2020.  év  között  kapott  pontszámainak
átlaga. A 2019. évben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi
nemzetiségi  önkormányzatot  a  Magyarország 2020.  évi  költségvetéséről  szóló 2019.  évi  LXXI.
törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak átlaga.

Módosítópont sorszáma: 96.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 3. pont 3.1. és 3.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

3. 3.1. Az előirányzat összegének megbontása:

3.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos Roma
Önkormányzat kivételével [1 704,9]2 044,4 millió forint.

3.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos
Roma Önkormányzat vonatkozásában [433,9]483,2 millió forint.
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3.2.  Az  Országos  nemzetiségi  önkormányzatok  és  média  [támogatás  fajlagos  támogatási
összegei]támogatása

A B

Megnevezés
Éves előirányzat
(millió forintban)

1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média [84,2]106,2

2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média [85,1]94,9

3 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média [352,8]457,4

4 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média [165]192,6

5 Országos Horvát Önkormányzat és Média [224,9]263,6

6 Országos Lengyel Önkormányzat és Média [101,4]121,3

7 Országos Örmény Önkormányzat és Média [69,2]79,6

8 Országos Ruszin Önkormányzat és Média [80,8]91,3

9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média [199,2]236,6

10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média [105,6]131,1

11 Szerb Országos Önkormányzat és Média [143,8]162,4

12 Ukrán Országos Önkormányzat és Média [92,9]107,4

13 Országos Roma Önkormányzat és Média [433,9]483,2

Módosítópont sorszáma: 97.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 3. pont 3.3. alpont
Módosítás jellege: módosítás

3.  3.3.  Az  Országos  nemzetiségi  önkormányzatok  és  média  [támogatás]támogatása
megállapításának és folyósításának szabályai

3.3.1. A támogatás [az ]– a Nek. tv. alapján létrehozott – az országos nemzetiségi önkormányzatot a
működésével  összefüggő  kiadásokhoz  és  a  nemzetiségi  média  feladatainak  ellátásához
kapcsolódóan illeti meg.

3.3.2.  A  miniszter  a  3.2.  pont  szerinti  támogatást  negyedévenként  egyenlő  részletekben,  a
költségvetési év első negyedéve tekintetében legkésőbb 2022. február 15-éig, ezt követően minden
negyedév első hónapjának 15. napjáig folyósítja a kincstár útján.

Módosítópont sorszáma: 98.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 3. pont 3.4. alpont cím
Módosítás jellege: módosítás
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3.  3.4.  Az  Országos  nemzetiségi  önkormányzatok  és  média  [támogatás]támogatása
felhasználásának és elszámolásának szabályai

Módosítópont sorszáma: 99.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 3. pont 3.4.3. és 3.4.4. alpont
Módosítás jellege: módosítás

3. 3.4.3. A támogatás felhasználásáról az országos nemzetiségi önkormányzat az Ávr. 93. [§--a]§-a
szerint számol el a miniszter felé. Az országos nemzetiségi önkormányzat a zárszámadásról szóló
közgyűlési előterjesztést és határozatot tartalmazó részletes szakmai és pénzügyi beszámolóját a
zárszámadása elfogadását követő 15 napon belül nyújtja be a miniszter számára.

3.4.4.  A miniszter  az  Áht.  54.  [§]§-a szerint  vizsgálja  a  támogatás  jogszerű  elszámolását  és
felhasználását.

Módosítópont sorszáma: 100.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 4. pont 4.1. és 4.2. alpont
Módosítás jellege: módosítás

4. 4.1. Az előirányzat összegének megbontása:

4.1.1. A XI. Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos Roma
Önkormányzat kivételével [1 159,7]1 727,5 millió forint.

4.1.2. A XIV. Belügyminisztérium fejezetben rendelkezésre álló előirányzat összege az Országos
Roma Önkormányzat vonatkozásában [182,5]196,2 millió forint.

4.2. Az Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények  [támogatás fajlagos
támogatási összegei]támogatása

A B

Megnevezés
Éves előirányzat
(millió 
forintban)

1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [80,1]134,7

2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

[39,1]43,2

3
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

[262,6]401,0

4
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények

[52,8]92,1

5 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények [160,5]325,1
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6 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények [58,3]62,7

7 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények [36,7]39,5

8 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények [38,8]54,9

9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények [217,7]279,3

10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények [64,2]89,7

11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [125,4]180,0

12 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények [23,5]25,3

13 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények [182,5]196,2

Módosítópont sorszáma: 101.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 4. pont 4.3. alpont cím
Módosítás jellege: módosítás

4.  4.3.  Az  Országos  nemzetiségi  önkormányzatok  által  fenntartott  intézmények
[támogatás]támogatása megállapításának és folyósításának szabályai

Módosítópont sorszáma: 102.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. melléklet II. rész 4. pont 4.4. alpont cím
Módosítás jellege: módosítás

4.  4.4.  Az  Országos  nemzetiségi  önkormányzatok  által  fenntartott  intézmények
[támogatás]támogatása felhasználásának és elszámolásának szabályai

II. Rész

А fejezeti bevételi és kiadási főösszegekre vonatkozó módosítási szándék (a módosító javaslat а 
módosítási szándékot parlamenti korrektúrajelölés nélkül tartalmazza):

I. ORSZÁGGYŰLÉS 

1 - 4. cím összesen: 48 340,5 555,0 7 107,3
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5. cím összesen: 3 036,8 2 769,0 251,4

21. cím összesen: 1 555,6

23. cím összesen: 8 111,1 8 460,4 349,3

24. cím összesen: 15 458,9 350,0

25. cím összesen: 1 303,1 21,0

26. cím összesen: 6 537,5 3 543,6 6,1

I. ORSZÁGGYŰLÉS Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 206 809,5 15 328,0 -191 481,5
Hazai felhalmozási költségvetés 8 085,1 0,0 -8 085,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. fejezet összesen 214 894,6 15 328,0 -199 566,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 3 276,2 0,0 -3 276,2
Hazai felhalmozási költségvetés 298,5 0,0 -298,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

II. fejezet összesen 3 574,7 0,0 -3 574,7

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 2 949,3 0,0 -2 949,3
Hazai felhalmozási költségvetés 78,7 0,0 -78,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

III. fejezet összesen 3 028,0 0,0 -3 028,0

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 2 709,0 1,0 -2 708,0
Hazai felhalmozási költségvetés 24,3 0,0 -24,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IV. fejezet összesen 2 733,3 1,0 -2 732,3

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 12 038,2 17,0 -12 021,2
Hazai felhalmozási költségvetés 574,0 3,0 -571,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

V. fejezet összesen 12 612,2 20,0 -12 592,2

VI. BÍRÓSÁGOK
VI. BÍRÓSÁGOK Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 142 389,1 3 258,1 -139 131,0
Hazai felhalmozási költségvetés 13 260,4 0,0 -13 260,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VI. fejezet összesen 155 649,5 3 258,1 -152 391,4

VIII. ÜGYÉSZSÉG

VIII. ÜGYÉSZSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 59 880,0 37,0 -59 843,0
Hazai felhalmozási költségvetés 2 799,6 65,0 -2 734,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

VIII. fejezet összesen 62 679,6 102,0 -62 577,6

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 859 744,4 0,0 -859 744,4
Hazai felhalmozási költségvetés 13 610,0 0,0 -13 610,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

IX. fejezet összesen 873 354,4 0,0 -873 354,4

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 19 719,3 380,2 -19 339,1
Hazai felhalmozási költségvetés 73,0 0,0 -73,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

X. fejezet összesen 19 792,3 380,2 -19 412,1

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
XI. MINISZTERELNÖKSÉG Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 430 747,2 45 464,8 -385 282,4
Hazai felhalmozási költségvetés 34 185,6 2,5 -34 183,1
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Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
XI. fejezet összesen 464 932,8 45 467,3 -419 465,5

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 116 459,2 31 652,8 -84 806,4
Hazai felhalmozási költségvetés 3 176,7 73,3 -3 103,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 13 000,0 0,0 -13 000,0

XII. fejezet összesen 132 635,9 31 726,1 -100 909,8

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 621 562,2 48 447,2 -573 115,0
Hazai felhalmozási költségvetés 381 484,3 2 074,4 -379 409,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XIII. fejezet összesen 1 003 046,5 50 521,6 -952 524,9

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 831 355,8 31 760,5 -799 595,3
Hazai felhalmozási költségvetés 17 311,3 43,0 -17 268,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 27 637,8 200,0 -27 437,8

XIV. fejezet összesen 876 304,9 32 003,5 -844 301,4

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 423 867,9 34 394,6 -389 473,3
Hazai felhalmozási költségvetés 50 871,0 9 384,5 -41 486,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 1 184,6 320,0 -864,6

XV. fejezet összesen 475 923,5 44 099,1 -431 824,4

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 1 135 898,8 75 380,4 -1 060 518,4
Hazai felhalmozási költségvetés 22 773,3 75 833,2 53 059,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVII. fejezet összesen 1 158 672,1 151 213,6 -1 007 458,5

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 194 416,4 8 906,2 -185 510,2
Hazai felhalmozási költségvetés 43 446,3 172,2 -43 274,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 4 042,5 0,0 -4 042,5

XVIII. fejezet összesen 241 905,2 9 078,4 -232 826,8

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI
XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 10 992,5 208 232,2 197 239,7
Hazai felhalmozási költségvetés 210 766,1 0,0 -210 766,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 2 955 350,2 11 160,7 -2 944 189,5

XIX. fejezet összesen 3 177 108,8 219 392,9 -2 957 715,9

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 3 475 126,1 1 201 859,0 -2 273 267,1
Hazai felhalmozási költségvetés 39 282,2 74,0 -39 208,2
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XX. fejezet összesen 3 514 408,3 1 201 933,0 -2 312 475,3

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 44 109,5 505,0 -43 604,5
Hazai felhalmozási költségvetés 685,1 0,0 -685,1
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXI. fejezet összesen 44 794,6 505,0 -44 289,6

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA 

1 - 19. cím összesen: 155 301,0 2 771,0

20. cím összesen: 1 216,7 0,8 2,2 2,4

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 308 931,2 0,8 -308 930,4
Hazai felhalmozási költségvetés 2 773,2 2,4 -2 770,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXII. fejezet összesen 311 704,4 3,2 -311 701,2
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 3 043,6 70,8 -2 972,8
Hazai felhalmozási költségvetés 95,0 0,0 -95,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXX. fejezet összesen 3 138,6 70,8 -3 067,8

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 23 381,0 900,8 -22 480,2
Hazai felhalmozási költségvetés 253,2 27,9 -225,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXI. fejezet összesen 23 634,2 928,7 -22 705,5

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 28 074,8 7 807,9 -20 266,9
Hazai felhalmozási költségvetés 690,9 16,0 -674,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIII. fejezet összesen 28 765,7 7 823,9 -20 941,8

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 10 981,7 0,0 -10 981,7
Hazai felhalmozási költségvetés 275,6 0,0 -275,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXIV. fejezet összesen 11 257,3 0,0 -11 257,3

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
HIVATAL

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS 
HIVATAL

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 14 150,7 2 524,3 -11 626,4
Hazai felhalmozási költségvetés 77,8 0,0 -77,8
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXV. fejezet összesen 14 228,5 2 524,3 -11 704,2

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 62 486,7 16 347,9 -46 138,8
Hazai felhalmozási költségvetés 3 635,5 552,0 -3 083,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XXXVI. fejezet összesen 66 122,2 16 899,9 -49 222,3

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 1 413 020,7 105 024,0 -1 307 996,7
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLI. fejezet összesen 1 413 020,7 105 024,0 -1 307 996,7

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 2 095 441,8 11 784 678,7 9 689 236,9
Hazai felhalmozási költségvetés 22 785,3 625 584,8 602 799,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 2 351 637,7 2 351 637,7

XLII. fejezet összesen 2 118 227,1 14 761 901,2 12 643 674,1

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 160 974,1 179 960,1 18 986,0
Hazai felhalmozási költségvetés 18 365,0 14 503,0 -3 862,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLIII. fejezet összesen 179 339,1 194 463,1 15 124,0

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 11 730,0 3 345,0 -8 385,0
Hazai felhalmozási költségvetés 6 000,0 2 000,0 -4 000,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0
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XLIV. fejezet összesen 17 730,0 5 345,0 -12 385,0

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP 

1. cím összesen: 866 839,9 1 208 781,8

3. cím összesen: 7 000,0 210 000,0

4. cím összesen: 353 126,5 468 564,9 18 728,0 835,1

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 1 598 305,2 468 564,9 -1 129 740,3
Hazai felhalmozási költségvetés 2 326 409,0 835,1 -2 325 573,9
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XLVII. fejezet összesen 3 924 714,2 469 400,0 -3 455 314,2

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP

LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 129 086,9 127 440,1 -1 646,8
Hazai felhalmozási költségvetés 14 860,0 3 906,5 -10 953,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXII. fejezet összesen 143 946,9 131 346,6 -12 600,3

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 26 399,5 26 399,5 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 7 431,3 7 431,3 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXV. fejezet összesen 33 830,8 33 830,8 0,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 7 520,9 54 826,4 47 305,5
Hazai felhalmozási költségvetés 10 636,6 0,0 -10 636,6
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVI. fejezet összesen 18 157,5 54 826,4 36 668,9

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 10 061,8 13 900,0 3 838,2
Hazai felhalmozási költségvetés 40,5 0,0 -40,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXVII. fejezet összesen 10 102,3 13 900,0 3 797,7

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 4 169 978,8 4 169 978,8 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 0,0 0,0 0,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXI. fejezet összesen 4 169 978,8 4 169 978,8 0,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI
VÉDEKEZÉSI ALAP 

1. cím összesen: 3 600 280,6 3 453 706,6 226,0

2. cím összesen: 20 000,0 166 800,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS JÁRVÁNY ELLENI 
VÉDEKEZÉSI ALAP

Kiadás Bevétel Egyenleg 

Hazai működési költségvetés 3 620 280,6 3 620 506,6 226,0
Hazai felhalmozási költségvetés 226,0 0,0 -226,0
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

LXXII. fejezet összesen 3 620 506,6 3 620 506,6 0,0

Központi alrendszer Kiadás Bevétel Egyenleg 
Hazai működési költségvetés 22 287 900,6 22 287 900,6 0,0
Hazai felhalmozási költségvetés 3 257 340,4 742 584,1 -2 514 756,3
Európai uniós fejlesztési költségvetés 3 001 215,1 2 363 318,4 -637 896,7

Központi alrendszer összesen 28 546 456,1 25 393 803,1 -3 152 653,0

Indokolás

1. A számszaki hatások átvezetése a főösszegeken.
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2-3., 8., 15., 20. Szövegpontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

4-7. Jogtechnikai pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

9. A módosítás  egyrészt  biztosítja  a  jogcímnevek egységesítését,  másrészt  az állami  iskolákban
megtartott hit- és erkölcstan óraszám mellett az egyházi iskolákban jelentkező hittanórák fedezetét
is  biztosítja,  harmadrészt  az  egyházi  fenntartású  iskolákban  a  más  felekezethez  tartozók
hittanoktatását ellátó egyházak finanszírozását is rendezi.
10-13. Hivatkozás pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

14. A módosítás megteremti az összhangot a törvényjavaslat 1. mellékletben található előirányzat és
a normaszövegben található összeg között, valamint pontosítja a hivatkozást. 
16., 47-49., 53. Lásd a T/16118/1098. számú képviselői és a T/16118/1154/1-5., T/16118/1159/1-5.
számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. A központi költségvetésről szóló törvény a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló
2016.  évi  LXXIII.  törvény 2017-es  hatálybalépése  óta  változatlan  összegeket  határozott  meg a
deviza-illetményalapra  (425.000  Ft)  és  a  lakhatási  és  vegyes  költségtérítés  alapra  (300.000  Ft)
vonatkozóan. Az azóta eltelt időszakban a juttatások korrekcióra szorulnak. Az emelés két ütemben
2022-2023-ban kerül végrehajtásra. Jelen módosítás a 2022. évi emelésről rendelkezik.
18. A javaslat célja a szakképzési hozzájárulás megszüntetését célzó törvény-módosításokkal (egyes
törvényeknek a szakképzéssel és a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról szóló T/16204. és az
egyes  adótörvények  módosításáról  szóló  T/16208.  számú  törvényjavaslatokkal)  kapcsolatos
koherencia biztosítása.
19. Jogszabályváltozás miatt a felügyeleti díj meghatározása már nem szükséges. 
21. A közszolgálati tevékenység magas színvonalú ellátása érdekében célszerű a rendelkezésre álló
források bővítése.
22. A módosító javaslat kezdeményezi a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló
2021. évi XXXII. törvény 31. § (13) bekezdésével összhangban, a szükséges törvényi megfelelés
érdekében a felügyeleti hozzájárulás (támogatás) mértékének korrigálását. 
23-24. A módosító javaslat a Bíróságok fejezet működési költségvetésének pontosítását szolgálja
tekintettel  arra,  hogy az  elfogadott  jogszabályi  háttérrel  nem rendelkező  feladatok  fedezetének
(985,9 millió Ft) biztosítása nem szükséges. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

25. A kormányhivatalok  infrastrukturális  hátterének  megújítása,  új  beruházások  finanszírozása
céljából plusz források állhatnak rendelkezésre.
26. A  módosító  javaslat  célja  a  Stipendium  Peregrinum  Ösztöndíjprogram  kibővítéséhez  és
fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása. 
27. A  család-  és  ifjúságügyi  szervezetek  kiemelt  szerepére  tekintettel  támogatásuk  növelése
indokolt.
28. A módosító  javaslat  biztosítja  a  Nemzetiségi  Pedagógus  Tanulmányi  Ösztöndíj  résztvevői
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létszámának bővítéséhez szükséges fedezetet. 
29. A módosítás az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média, valamint az általuk
fenntartott intézmények támogatásának emelésére tesz javaslatot, a feladataik megfelelő színvonalú,
hatékonyabb ellátása érdekében.
30. A módosítás az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média, valamint az általuk
fenntartott intézmények támogatásának emelésére tesz javaslatot, a feladataik megfelelő színvonalú,
hatékonyabb ellátása érdekében.
31. A módosító javaslat biztosítja a polgárőrség, mint a legnagyobb civil szervezet támogatásának
megemelését tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány során kiemelkedő önkéntes tevékenységet
végeztek. 
32. A módosítás az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média, valamint az általuk
fenntartott intézmények támogatásának emelésére tesz javaslatot, a feladataik megfelelő színvonalú,
hatékonyabb ellátása érdekében.
33. A módosító javaslat az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Kútvölgyi  Tömb  teljes  homlokzati  korszerűsítésének  megvalósításához  szükséges  többletforrást
biztosítja. 
34. A módosító javaslat célja a modellváltó felsőoktatási intézmények bérfejlesztéséhez szükséges
kiegészítő  forrás biztosítása (8056,4 millió  forint),  illetve a  deviza-illetményalap,  a lakhatási  és
vegyes  költségtérítés  alap  növeléséhez  kapcsolódóan  megemelésre  kerül  a  Céltartalék  összege
4200,0 millió forinttal, mely biztosítja a Külképviseleteken és Magyarország Európai Unió melletti
Állandó Képviseleten dolgozók bérrendezését,  mely évközben a tényleges létszám alapján kerül
felmérésre és átcsoportosításra az intézmények részére. 
35-36. A módosító javaslat célja a modellváltó felsőoktatási intézmény struktúraváltásához köthető,
az  Országgyűlés  által  elfogadott  és  már  kihirdetett  jogszabályokon  alapuló  fejezeten  belüli
átcsoportosítás  végrehajtása  (3122,8  millió  forint),  illetve  az  Eszterházy  Károly  Egyetem
fenntartóváltásával összefüggő többlettámogatás biztosítása (1904,2 millió forint). 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

37., 59. A módosító javaslat célja a 2022. évi költségvetési törvényjavaslat Országgyűlés részére
történt benyújtásakor még nem ismert változás átvezetése. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

38-39. A módosító javaslat célja a címrendi hivatkozások pontosítása. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

40.,  44. A szociális  és  gyermekvédelmi  ellátások  biztosítása  egyes  esetekben  a  Szociális  és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság és nem állami fenntartók közötti visszterhes ellátási szerződéssel
valósul meg. A módosító javaslat  rendezi ezen fenntartók esetében is a minimálbér és garantált
bérminimum emeléséből adódó többletköltséghez nyújtott támogatás forrásának biztosítását. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

41. A módosító  javaslat  célja  a  Magyar  Állami  Operaház  javára  a  beruházásokhoz kapcsolódó
eszközbeszerzésre szükséges támogatás biztosítása. 
42., 55., 61-62. A módosító javaslat biztosítja a tiszalúci mentőállomás esetkocsijának működéséhez
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szükséges személyi jellegű kiadások támogatását. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

43., 70. A módosítás egyrészt az állami iskolákban megtartott hit- és erkölcstan óraszám mellett az
egyházi  iskolákban jelentkező hittanórák fedezetét  is  biztosítja,  másrészt  az egyházi  fenntartású
iskolákban a más felekezethez tartozók hittanoktatását ellátó egyházak finanszírozását is rendezi. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

45. A módosító javaslat  megteremti  az összhangot  a  T/15981.  számon benyújtott,  a  fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a magyar
jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról szóló
javaslattal. 
46. A társadalmi és civil szervezetek megerősítését szolgálja a javaslat.
50. A  módosítás  a  működési  és  felhalmozási  kiadások  átrendezéséhez  kapcsolódó  bevételi
átrendezést tartalmazza. 
51. A  módosítás  a  működési  és  felhalmozási  kiadások  átrendezéséhez  kapcsolódó  bevételi
átrendezést tartalmazza.
52. A módosítás az indítványban szereplő kiadások fedezetét biztosítja az Egyéb vegyes kiadások
előirányzat csökkentésével. 
54. A módosítás az indítványban szereplő kiadások fedezetét biztosítja az Egyéb vegyes kiadások
előirányzat csökkentésével.
56. A módosítás megteremti az összhangot a T/15986. számon benyújtott, egyes otthonteremtési
állami  feladatok  karitatív  szervezetek  általi  átvállalásáról  szóló  törvényjavaslatban  foglalt
rendelkezéssel,  amely  alapján  az  állam  térítést  nyújt  azért,  mert  a  Nemzeti  Eszközkezelő
Programmal  érintett  ingatlanok részletvevőivel  szembeni  állami  követeléskezelési  feladatok egy
részét karitatív jellegű szervezet veszi át. 
57. A módosító  javaslat  célja  a  Magyar  Falu  Program kiemelt  előirányzatai  közötti  átrendezés
végrehajtása a Program felhasználási céljainak megfelelően. 
58. A módosítás az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média, valamint az általuk
fenntartott intézmények támogatásának emelésére tesz javaslatot, a feladataik megfelelő színvonalú,
hatékonyabb ellátása érdekében.
60. A gazdasági újraindítás fontos ágazata a turizmus, melynek megerősítéséhez további források
indokoltak.
63.,  74.,  81-82.,  85.,  88.,  96.,  100. Jogcímnevek  egységesítése,  továbbá  a  96.  és  a  100.  pont
vonatkozásában  a  módosítás  az  országos  nemzetiségi  önkormányzatok  működési  és  média,
valamint az általuk fenntartott intézmények támogatásának emelésére tesz javaslatot, a feladataik
megfelelő színvonalú, hatékonyabb ellátása érdekében.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

64-65., 68., 76-79., 83-84., 92-95., 97-99., 101-102. Technikai és kodifikációs pontosítások.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

66-67. Ellátottak figyelembevételével  kapcsolatos szabályok pontosítása.  Emellett  a  szabályozás
pontosítása a bölcsődei feladatellátás ésszerű szervezésének elősegítése érdekében. 
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A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

69. A javaslat lehetőséget biztosít arra, hogy a több mint öt éve támogatásban részesült konyhák
fejlesztése megvalósulhasson. 
71-72. A módosító javaslat célja a törvényi hivatkozások pontosítása. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

73., 75., 87. A módosítás egyrészt az állami iskolákban megtartott hit- és erkölcstan óraszám mellett
az egyházi iskolákban jelentkező hittanórák fedezetét is biztosítja, másrészt az egyházi fenntartású
iskolákban a más felekezethez tartozók hittanoktatását ellátó egyházak finanszírozását is rendezi. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

80. Jogcímnevek egységesítése.
86.,  89. A módosítás  a  normaszöveggel  való  összhang  megteremtésére  irányuló  kodifikációs
pontosítás. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

90. A  módosítás  szövegpontosításra  irányul,  a  9.  melléklet  1.13.  ponttal  történő  összhang
megteremtése érdekében. 
91. A módosítás az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média, valamint az általuk
fenntartott intézmények támogatásának emelésére tesz javaslatot, a feladataik megfelelő színvonalú,
hatékonyabb ellátása érdekében.
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