
sorszám megnevezés megjegyzés

1.
2022. évi XXV. törvény

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről
még nem hatályos

2.

2021. évi CXVI. törvény

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 

LXXI. törvény végrehajtásáról

3.
2021. évi XC. törvény

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről

4.

2020. évi CXVII. törvény

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény végrehajtásáról

5.
2020. évi XC. törvény

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

6.

2019. évi LXXIX. törvény

a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 

törvény végrehajtásáról

7.
2019. évi LXXI. törvény

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

8.
2018. évi L. törvény

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

9.
2017. évi C. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

10.
2010. évi CLXXXII. törvény

a Bethlen Gábor Alapról

Az EMET által az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért és a 

nemzetiségpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörével összefüggésben 

végzett feladatokat 2018. szeptember 1-jétől az Alapkezelő látja el. [22. §]

11.
1993. évi XXIII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról
Az Alapot az EMET kezeli. [2/B. §]

373/2022. ( IX.30.) Korm. Rendelet Magyarország Helyreállítási és 

Ellenállóképességi Terve végrehajtásáak alapvető szabályairól és 

felelős intézményeiről

EMET lebonyolító ( 1. sz. melléklet 7. pont )

12.

413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve 

végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről

EMET_hatályos jogszabályok



13.

255/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos, az új alapkezelő 

kijelölése miatt lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról

Az EMET által a Nemzeti Együttműködési Alappal és a Nemzeti Civil Alapprogrammal 

kapcsolatosan végzett kezelő szervi feladatok ellátását 2019. január 1-jétől a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. biztosítja. [1. §]

14.
136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek technikai deregulációjáról

Az EMET 2018. szeptember 1. napjától az emberi erőforrások minisztere irányítása 

alatt álló központi költségvetési szervként működik.

Az EMET - támogatói okirat kiadása, illetve támogatási szerződés megkötése útján - 

ellátja a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és a miniszter által 

megjelölt vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak 

és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, 

lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik az 

európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, 

megvalósításában, elszámolásában és lezárásában. [3. §]

15.

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő 

minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő 

jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

Az NKAI általános jogutódja az EMET. [13. § (2)]

16.
104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

17.
316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Kábítószerügyi pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok, az azokhoz kötődő 

magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges 

foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a 

Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással az EMET. [8. § (2)]

18.

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről

Az Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a 

települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az EMET látja el. 

[19. § (1)]

19.

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről

20.

8/2019. (IV. 29.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások 2019. évi igénybevételének, 

felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 9. 

mellékletében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára meghatározott 

feladatokat a roma nemzetiség vonatkozásában az EMET látja el. [1. §]

21.

11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának 

és elszámolásának részletszabályairól

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 9. 

mellékletében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára meghatározott 

feladatokat a roma nemzetiség vonatkozásában az EMET látja el. [3. §]



22.

38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet

a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának 

és elszámolásának részletszabályairól

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 9. 

mellékletében a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter számára meghatározott 

feladatokat az EMET látja el. [1. §]

23.

58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok 

kezeléséről és felhasználásáról

24.

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák 

működéséről

A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter szakmai-fejlesztési, szolgáltatási és 

támogatási rendszert hoz létre, amely az Alapprogram, valamint az  EMET 

összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai 

célkitűzéseit. [1. §]

25.
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. 

§ (1) bekezdése alapján átadott feladatokhoz kapcsolódóan a Nemzeti Együttműködési 

Alap kezelésével összefüggésben a 29. § (2) bekezdése szerint 2012. január 1. és 

augusztus 15. között felhasznált pénzeszközökről a Közigazgatási és Igazságügyi 

Hivatal mint a Wekerle Sándor Alapkezelő jogutódja tételes elszámolást nyújt be az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére 2012. október 15. napjáig. [34. § (3)]

26.

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok 

kezeléséről és felhasználásáról

27.

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe 

vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által 

üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

28.

9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 

végrehajtásáról

29.

17/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 

végrehajtásáról

A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerv az EMET. [1. számú melléklet]

21/2021. ( XII.29. PM rendelet a pénzügyminiszter irányítása alá 

tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 

felhasználásáról

3. számú melléklete említi az EMETet

30.
80/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

31.
326/2017. (VIII. 22.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról



32.
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat

fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

33.

1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok 

előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap 

előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka 

előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti 

előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 

módosításáról

34.

1565/2021. (VIII. 6.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok 

előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 

tartalékból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-

átcsoportosításról, valamint kormányhatározat végrehajtása során 

alkalmazandó eltérő intézkedésről

35.

1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti 

és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint 

kormányhatározat módosításáról

36.

1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a 

Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés 

Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és 

fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás 

engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során 

alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat 

módosításáról

37.

1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a 

Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi 

programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és 

fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

38.

1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 

foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjához nyújtott 

támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról



39.

1652/2019. (XI. 19.) Korm. határozata

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról szóló 

1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat módosításáról

Az EMET társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatait és vonatkozó foglalkoztatotti 

létszámát a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2020. július 1. napjától átveszi.

40.
1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról

Az EMET társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatait és vonatkozó foglalkoztatotti 

létszámát a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2020. július 1. napjától átveszi.

41.

1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi 

kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

42.

1001/2019. (I. 9.) Korm. határozat

a Nemzeti Együttműködési Alap alapkezelőjének változása miatt 

szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

43.

1746/2018. (XII. 20.) Korm. határozat

a Határtalanul! program átadás-átvételéről és a fejezetek közötti 

előirányzat-átcsoportosításról

44.

1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 

foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjához nyújtott 

támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról

45.

1670/2018. (XII. 10.) Korm. határozat

a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. működési célú kiadásainak 

fedezete céljából a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, a 

XI. Miniszterelnökség fejezet és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet 

közötti előirányzat-átcsoportosításról

46.

1442/2018. (IX. 13.) Korm. határozat

a Határtalanul! programmal kapcsolatos feladatok átadásával 

összefüggő intézkedésekről

47.

1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a 

Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosításról, 

a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, 

fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi 

Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és 

egyes kormányhatározatok módosításáról

48.

1254/2018. (V. 31.) Korm. határozat

a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi 

kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról



49.
1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat

a hazai bölcsődefejlesztési programról

A Kormány

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az EMET főigazgatója útján 

gondoskodjon a családi bölcsődei és a munkahelyi bölcsődei férőhelyek bővítését célzó 

pályázat kiírásáról, amelynek alapján az emberi erőforrások minisztere vissza nem 

térítendő költségvetési támogatás biztosításáról dönt.

50.

1033/2018. (II. 12.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő elektronikus ügyintézéssel 

összefüggő jogszabályoknak való megfelelése érdekében történő 

egyszeri többletforrás biztosításáról

51.
2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat

fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

52.

1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az 

Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz 

kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-

átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 

felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 

és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi 

költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes 

kormányhatározatok módosításáról

53.

1831/2017. (XI. 9.) Korm. határozat

az egyes tehetséggondozó programok programelemeinek Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Operatív Program forrásai terhére történő 

finanszírozásával összefüggő intézkedésekről

54.
1061/2017. (II. 8.) Korm. határozat

a Határtalanul! Programról

A Kormány

2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy - az emberi erőforrások miniszterével 

együttműködésben - gondoskodjon a Határtalanul! Program működtetéséhez 

szükséges 19,1 millió forint egyszeri támogatás biztosításáról a Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi 

Erőforrások Minisztériuma fejezet 19. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím javára.

55.

1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 

előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési 

maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. 

határozatok módosításáról



56.

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 

keretének megállapításáról

57.

1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves 

fejlesztési keretének megállapításáról

58.

2003/2015. (XII. 28.) Korm. határozat

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritása keretében 

egyes projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásának 

jóváhagyásáról

59.

1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 

előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok 

módosításáról

60.

1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat

az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési 

szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési 

maradványának felhasználásáról

61.

1459/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat

a kancellári rendszer működtetésével kapcsolatos állami fenntartói 

feladatok személyi feltételeinek biztosításáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának létszáma a kancellári 

rendszer bevezetésével összefüggő feladatellátás biztosítása érdekében - az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő létszámának tizenkettő fővel történő csökkentése mellett - 

tíz fővel bővüljön.

62.

1701/2012. (XII. 29.) Korm. határozat

a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló 

egyes kiemelt projektek kedvezményezettjének módosításáról

63.
1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról

10. A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő látja el.

64.

1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat

a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és 

működéséről

6. A Fórum működésével kapcsolatos feladatokat, ideértve a titkársági feladatokat az 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

65.

24/2019. (XII. 13.) BM utasítás

a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról

Támogatáskezelési és Módszertani Osztály

1. Ellátja a Biztos Kezdet Gyerekházak és Tanoda szolgáltatással, valamint az egyéb 

lebonyolítói megállapodások alapján lebonyolításra kerülő pályázatokkal kapcsolatos 

feladatokat, az alábbiak szerint:

..... kezeli ....... az EMET által működtetett Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszert .....



66.

3/2022. (VIII. 8.) KIM utasítás

a Kulturális és Innovációs Minisztérium Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról

7.3.3.1. A Tehetségekért Felelős Főosztály kodifikációs feladatai körében

5) feladatkörében együttműködik a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit 

Kft-vel, valamint az EMET-tel, nyomon követi szakmai feladataik megvalósítását, részt 

vesz a kapcsolattartásban.

67.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben
2013.11.27. napján kelt, lézetik újabb

68.
Belügyminisztérium

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Záró rendelkezések: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 

szóló 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja alapján az Alapító 

Okirat 9. pont első francia bekezdése, valamint 10. pontjában a „842370 Áldozatsegítés 

és kárenyhítés” szövegrész 2012. augusztus 16-án hatályát veszti.

69.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben
2012.08.14. napján kelt, létezik újabb.

70.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közleménye

bélyegző érvénytelenítéséről
elveszett bélyegző

71.
MAGYARÁZATOK / Archívum

Kulturális adó (2012-2018)

72.
Adókódex 2019/5. - Civil kalauz 2019

Civil kalauz 2019


