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Kormányrendeletek

A Kormány 17/2020. (II. 18.) Korm. rendelete
a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról
szóló 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról szóló
202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet
a)
5. § (3) bekezdésében a „2020. március 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. május 31-ig” szöveg,
b)
10. § (2) bekezdésében a „2020. április 30-ig” szövegrész helyébe a „2020. június 30-ig” szöveg,
c)
12. § (2) bekezdésében a „2020. május 15” szövegrész helyébe a „2020. július 15” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 1/2020. (II. 18.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 20. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 8., 10–12., 15–18., 21. és 24. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;
b) 8., 10–12., 15–18., 21. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális
örökség megőrzését előmozdító támogatás;
c) 11–12. és 24. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű
támogatás;
d) 11–12., 15–18., 21. és 24. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó
ellentételezéshez nyújtott támogatás;
e) 11–12., 15–18., 21. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14. cikke szerinti regionális
beruházási támogatás;
f ) 11–12. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére
tanácsadáshoz nyújtott támogatás;
g) 11–12. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron
való részvételéhez nyújtott támogatás;
h) 11–12. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott
támogatás;
i) 11–12. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez
nyújtott támogatás;
j) F:11 mező 1) pontja és F:12 mező 5) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és
középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás;
k) 11–12. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;
l) 11–12., 15–18., 21. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;
m) 11–12., 15–18., 21. és 24. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára
irányuló támogatás;
n) 10. sor, F:11 mező 10), 11), 15) és 19) pontja, F:12 mező 6) és 7) pontja, F:18 mező 1) pontja alapján a 360/2012/EU
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás;
o) 11–12., 15–18., 21. és 24. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról
szóló európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a továbbiakban:
SA.46515 sz. bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás,
tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, valamint mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós
intézkedésekhez nyújtott támogatás
nyújtható.”
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2. §		
A Rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 8., 10–12., 15–18., 21. és 24. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
(HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) 11–12. és 24. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági
ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU
bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),
c) 8., 10–12., 15–18., 21. és 24. sora a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i (EU) 651/2014
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 18., 19., 22., 25., 28., 31., 53., 55. és
56. cikke,
d) 11–12., 15–18., 21. és 24. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU
bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),
e) 11–12., 15–18., 21. és 24. sora a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló
európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat,
f ) 10. sora, F:11 mező 10), 11), 15) és 19) pontja, F:12 mező 6) és 7) pontja, F:18 mező 1) pontja az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
3. §		
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Rogán Antal s. k.,
a miniszterelnök kabinetfőnöke

	
  
„1. melléklet a 2/2018. (XII. 28.) MK rendelethez

„1. melléklet a 2/2018. (XII. 28.) MK rendelethez
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Jogcímcsoport
név

E

Jogcím
név

F

Előirányzat célja
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20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
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1. melléklet az 1/2020. (II. 18.) MK rendelethez

20/1 Célelőirányzatok

3.
4.

296646

20/1/1 Kormányfői
protokoll

Az előirányzat a miniszterelnök és
a miniszterelnök helyett, az ő nevében
eljáró személy körüli, valamint
a kormányfő házastársához kapcsolódó
protokollfeladatok ellátására használható
fel. Az előirányzat fedezi a külföldi és
a belföldi kormányfői
protokoll-látogatásokhoz, valamint
a miniszterelnök és a miniszterelnök
helyett, az ő nevében eljáró személy
részvételével lebonyolított nemzetközi,
állami rendezvényekhez, a kormányfő
házastársához kapcsolódó személyi,
valamint az egyéb dologi jellegű
kiadásokat.
Az előirányzat terhére visszterhes
kifizetés is teljesíthető.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

Központi
költségvetési
szerv,
gazdasági
társaság,
Magyar
Államkincstár.

Előleg
folyósítható.

Egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

–

5.

331340

20/1/2 Kormányzati
kommunikációval és
konzultációval
kapcsolatos feladatok

Az előirányzat tartalmazza
a miniszterelnökhöz és a Kormány
tevékenységéhez kapcsolódó egységes
lakossági tájékoztató, kommunikációs és
konzultációs feladatok fedezeteit.
Az előirányzat terhére visszterhes
kifizetés is teljesíthető.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi tranzakciós illetékek
fedezetére is.

Központi
költségvetési
szerv,
költségvetési
szerv,
gazdasági
társaság,
Magyar
Államkincstár.

Előleg
folyósítható

Egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással.

–

–

–

–

–
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347662

20/1/5 Batthyány Lajos
Alapítvány működéséhez
és feladatainak
ellátásához szükséges
hozzájárulás

Az előirányzat célja a Batthyány Lajos
Alapítvány finanszírozása az alapító
okiratában meghatározott feladatok
ellátásának támogatása, valamint
a magyar nemzet iránt elkötelezett,
az európai egység irányába mutató,
a közös keresztény értékek és
a demokratikus, képviseleti kormányzás
alapján álló magyar közélet támogatása.
Az előirányzat fedezetet nyújt e cél
érdekében beruházások, felújítások
megvalósítására is.
A támogatás az alapítvány, az alapítvány
által támogatott szervezetek projektjeinek
és működésének a támogatási igény
benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységére is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a
felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

Batthyány Lajos
Alapítvány,
gazdasági
társaság, civil
szervezet, helyi
önkormányzat
és az általa
fenntartott
intézmény,
egyházi jogi
személy,
közalapítvány,
szakmai
érdekképviselet,
magánszemély,
Magyar
Államkincstár.
A támogatás
teljes összege
vagy bizonyos
része
a támogatott
tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése
nélkül
a minisztérium
és a Batthyány
Lajos
Alapítvány mint
lehetséges
kedvezményezett között
megkötött
szerződésnek
megfelelően
harmadik
személy által is
felhasználható.

7.

355951

20/1/6 Fejezeti általános
tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő,
előre nem tervezhető, eseti jellegű, év
közben szükségessé váló feladatok
megoldásával kapcsolatos kiadások,
befizetési kötelezettségek, bírságok,
finanszírozására nyújt fedezetet.
A minisztériumhoz, valamint a miniszter
személyéhez kötődő egyéb
rendezvényekhez és az ehhez
kapcsolódó kommunikációs
feladatokhoz, a központi forrásokból nem
finanszírozott fejezeti feladatokhoz
szükséges, év közben jelentkező
többletfeladatok kiadásaira
használható fel.

Fejezeten belüli
költségvetési
szerv és fejezeti
kezelésű
előirányzat.

8.

359095

20/1/7 MK felügyelete alá
tartozó szervezetek és
szakmai programok
támogatása

Az előirányzat a fejezetnél év közben
jelentkező többletfeladatok – ideértve
a beruházási célú feladatokat is –
ellátásának fedezetére szolgál, továbbá
forrást biztosít egyedi támogatói
döntések alapján támogatandó,
a minisztérium feladatkörébe utalt

Költségvetési
szerv és
az általa
fenntartott
költségvetési
intézmény,
gazdasági

Jogszabály,
Előleg
pályázati
folyósítható.
rendszeren
kívül,
kérelemre
hozott egyedi
döntés
alapján,
pályázati
úton,
kormányhatározat
vagy
az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján.

–

Jogszabály,
költségvetési
megállapodás,
pályázati
rendszeren
kívül,

Előleg
folyósítható.

Egyösszegű
vagy
részletekben
történő
kifizetéssel.

Előirányzat
átcsoportosítással.

Egyösszegű
vagy részletekben történő
kifizetéssel,
előirányzat
átcsoportosítással.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

–

Költségvetési
megállapodás,
támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

Ávr. 84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

Igen

–

–

–

–

–

–

–
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feladatok, programok megvalósítására is.
A költségvetési támogatás a támogatási
igény benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

9.

359106

10. 384351
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társaság, civil
szervezet,
egyházi jogi
személy,
közalapítvány,
szakmai
érdekképviselet,
Magyar
Államkincstár.

kérelemre
hozott egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján,
kormányhatározat
vagy
az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat alapján.

20/1/8 Tihanyi Alapítvány Az előirányzat a Tihanyi Alapítvány
támogatása
működésére és céljainak
megvalósítására kerül felhasználásra
annak érdekében, hogy az alapítvány
szakmai programja, infrastruktúrája és
egyéb tevékenységei megfelelően,
a célcsoport szükségleteihez igazodva
megvalósulhassanak. A támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már
megkezdett vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

Tihanyi
Alapítvány,
Magyar
Államkincstár.

Jogszabály,
Előleg
pályázati
folyósítható.
rendszeren
kívül,
kérelemre
hozott egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján,
kormányhatározat
vagy
az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat alapján.

Egyösszegű
vagy
részletekben
történő
kifizetéssel.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr. 84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

20/1/9 Tudatos nemzeti
közjogi gondolkodás és
a magyar kulturális
értékek megőrzése és
fejlesztése
(2019. évi maradványa)

Költségvetési
szerv,
gazdasági
társaság, civil
szervezet, helyi
önkormányzat
és az általa
fenntartott
intézmény,
egyházi jogi
személy,
közalapítvány,
szakmai
érdekképviselet,
Magyar
Államkincstár.

Jogszabály,
Előleg
Ávr.
folyósítható.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján.

Egyösszegű
vagy részletben
történő
kifizetéssel,
előirányzat
átcsoportosítással.

Költségvetési
megállapodás,
támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr. 84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

Az előirányzat célja olyan programok
támogatása, melyek hozzájárulnak
a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás
megalapozásával és ehhez kapcsolódva
a magyar kulturális értékek megőrzésével
és fejlesztésével összefüggő feladatok
ellátására. Támogatás az igény
benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

–

Igénybe
vehető.

–

–
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11. 347784

20/1/10 Turisztikai
célelőirányzat

Természetes
személy,
gazdasági
társaság,
Magyar
Államkincstár,
egyéni
vállalkozó, civil
szervezet,
szövetkezet,
helyi
önkormányzat,
köztestület,
költségvetési
szerv, szakmai
érdekképviselet,
98/2012.
(V. 15.)
Korm. rendelet
2. §
(1) bekezdés
a)–c) pontjában
meghatározott
személyek és
szervezetek,
MK Igazgatás.
A nyújtott
támogatás
teljes összege
vagy bizonyos
része
a támogatott
tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése
nélkül
a minisztérium
vagy
a minisztérium
nevében eljáró
kezelő szerv
és a kedvezményezett között
létrejött
támogatási
jogviszonyban
foglaltaknak
megfelelően
harmadik
személy által is
felhasználható.

Jogszabály,
Előleg
Ávr.
folyósítható.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés és
pályázati
kiírás alapján
kiadott/ kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján.

Egyösszegű
vagy részletben
történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással.

Kezelői
megállapodás,
költségvetési
megállapodás,
jognyilatkozat,
támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

MTÜ
Zrt.

–

–
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Az előirányzat fedezetet biztosít
a 2019. évi kötelezettségvállalással
terhelt maradványok kifizetésére a(z)
1) turizmussal, vendéglátással
kapcsolatos megalapozó tanulmányok,
tervek, koncepciók, projektek
kidolgozására, megvalósítására;
2) turisztikai és vendéglátóipari terület- és
termékfejlesztés támogatására,
turizmussal és vendéglátással
kapcsolatos kutatásokra;
3) turizmus és vendéglátás
szempontjából jelentős beruházások,
infrastrukturális fejlesztések,
szolgáltatások támogatására, és
a meglévő kapacitások bővítésére;
4) turisztikai és vendéglátóipari szakmai
képzés támogatására, többek között
bármely államilag elismert
vagy akkreditált képzést szervező és
folytató szervezetnek a képzés
érdekében szükséges oktatási anyagok,
segédanyagok finanszírozására,
a gyakorlati képzés támogatására;
5) szállodák, vendéglátóhelyek, valamint
más turisztikai szolgáltatók programjaira;
6) EU forrásokból meghirdetett
programokban és nemzetközi
szervezetekben történő részvételekre;
7) turisztikai termékfejlesztési
beruházásokhoz igénybe vett hitel
kamatterhének fedezetére;
8) marketing és promóciós tevékenység
és az ehhez kapcsolódó személyi és
tárgyi kiadások finanszírozására bel- és
külföldön, ideértve a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. (a továbbiakban:
MTÜ Zrt.) és tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó gazdasági társaságok által
ellátott szakmai-marketing feladatokat is;
9) országos, regionális és nemzetközi
hatókörű, a turizmussal és
vendéglátással kapcsolatos
rendezvények, fesztiválok
megvalósítására;
10) természeti és kulturális értékek
megőrzésének támogatására, valamint
az épített örökség helyreállítására;
11) alkotóművészeti, előadó-művészeti,
múzeumi, könyvtári, levéltári,
közművelődési vagy
örökségvédelmi-műemlékvédelmi
tevékenységek ellátására;
12) turizmus vagy vendéglátás
szempontjából releváns tevékenységet
folytató kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott támogatásokra;
13) turisztikai és vendéglátóipari
tevékenységet folytató induló
vállalkozások fejlesztésére;
14) turisztikai és vendéglátóipari
tevékenységet folytató vállalkozások
munkavállalóinak képzésére;
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15) országos és regionális turisztikai
feladatokhoz kapcsolódó információs
rendszer kialakítására, működtetésére és
fejlesztésére;
16) turisztikailag frekventált területek
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos
feladatainak ellátására;
17) jogszabályban vagy a Kormány által
a turizmusért és a vendéglátásért való
kormányzati felelősségi körben
meghatározott egyéb, turisztikai és
vendéglátási szakágazattal kapcsolatos
célok végrehajtására;
18) turisztikai és vendéglátóipari
tevékenységet folytató kis- és
középvállalkozások vásári részvételére;
19) nemzeti ünnep- és emléknaphoz
kapcsolódó közszolgáltatási célú
rendezvények megszervezésére, melyek
megvalósítására kiemelkedően magas
látogatószámú célterületeken kerül sor;
20) előirányzathoz kapcsolódó peres
eljárásban bírósági ítélet vagy végzés
alapján kártérítés-fizetési kötelezettség
kifizetésére;
21) Tour de Hongrie kerékpáros
körverseny megrendezésével
összefüggő kommunikációs kiadásokra;
22) előirányzat céljaihoz kapcsolódóan
határon túlra nyújtott támogatáshoz,
összhangban a határon túli költségvetési
támogatások sajátos szabályairól szóló
98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben
[a továbbiakban: 98/2012. (V. 15.)
Korm. rendelet] foglaltakkal;
23) turisztikai fejlesztési projektekben
részt vevő turisztikai szervezetek
támogatására;
24) az MTÜ Zrt. és a tulajdonában vagy
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló
gazdasági társaságoknak az 1)–24)
pontban és az F:12 mező 1)–12)
pontjaiban foglalt feladatai végrehajtása
kapcsán felmerülő működési
költségeinek fedezésére;
25) turizmusdiplomáciai feladatok
ellátásához kapcsolódó kiutazások és
delegációk fogadása és az évközben
felmerülő, magas szinten kiemelt
figyelmet igénylő turizmusdiplomáciával
kapcsolatos ad-hoc tevékenységek
támogatására;
26) pozitív országkép kialakításához
szükséges forrás (erdélyi repülőjáratok);
27) továbbá az előirányzat kezelésével
kapcsolatban felmerülő költségekre,
pénzügyi tranzakciós illetékekre és
kincstári díjakra.
Támogatás az igény benyújtásakor már
megkezdett vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.
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12.

360239

20/1/11 Turisztikai
fejlesztési célelőirányzat

Magánszemély,
gazdasági
társaság, civil
szervezet,
köztestület,
költségvetési
szerv és az
általa fenntartott
költségvetési
intézmény,
szakmai
érdekképviselet,
egyházi jogi
személy,
befektetési
alapok és
az azok
nevében eljáró
alapkezelők,
MK Igazgatás,
98/2012.
(V. 15.) Korm.
rendelet 2. §
(1) bekezdés
a)–c) pontjában
meghatározott
személyek és
szervezetek,
Magyar
Államkincstár.
A nyújtott
támogatás
teljes összege
vagy bizonyos
része
a támogatott
tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése
nélkül
a minisztérium
vagy
a minisztérium
nevében eljáró
kezelő szerv
és a kedvezményezett között
létrejött
támogatási
jogviszonyban
foglaltaknak
megfelelően
harmadik
személy által is
felhasználható.

Jogszabály,
Előleg
kormányfolyósítható.
határozat
vagy
az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés és
pályázati
kiírás alapján
kiadott/ kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján.

Egyösszegű
vagy részletben
történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással.

Kezelői
megállapodás,
költségvetési
megállapodás,
jognyilatkozat,
támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

MTÜ
Zrt.

–

–
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1) Az előirányzat fedezetet nyújt
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
turizmussal és vendéglátással
kapcsolatos egyes feladatainak
ellátásához, így a turisztikai térségek
fejlesztésének állami feladatairól szóló
2016. évi CLVI. törvényben, annak
felhatalmazása alapján elfogadott Korm.
rendeletekben, különösen a Magyar
Turisztikai Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság turizmussal
és vendéglátással kapcsolatos egyes
feladatainak meghatározásáról szóló
61/2017. (III. 20.) Korm rendeletben
foglaltakra; ezen belül is különösen
a turisztikai és a vendéglátó-ipari
ágazattal összefüggő marketing- és
egyéb kommunikációs költségek
finanszírozására,
2) a Kisfaludy fejlesztési program
lebonyolítására, és a programmal
kapcsolatban a szálláshelyek részére
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ (NTAK) informatikai
rendszerével összefüggő költségek
finanszírozására, kivéve az informatikai
alapinfrastruktúra működtetésének
kiadásait,
3) a nemzeti ünnep- és emléknapokhoz
kapcsolódó közszolgáltatási célú
rendezvények megszervezésére,
4) a Tour de Hongrie kerékpáros
körverseny megrendezésével
összefüggő kommunikációs kiadásokra,
5) térségi turisztikai fejlesztési projektek
lebonyolítására, célzott támogatására,
6) egyéb turisztikai fejlesztési projektek
és gasztronómiai projektek
lebonyolítására, célzott támogatására,
7) célzott támogatások nyújtása
a szakágazattal összefüggő események
szervezéséhez,
8) a magyar borturizmushoz, valamint
a magyar bor egységes
kommunikációjához kapcsolódó
feladatokra,
9) turizmus diplomáciai feladatokkal
összefüggő, nem a fejezetnél keletkező
közvetlen kiadások finanszírozására,
10) előirányzat céljaihoz kapcsolódóan
határon túlra nyújtott támogatáshoz,
összhangban 98/2012. (V. 15.)
Korm. rendeletben foglaltakkal,
11) továbbá az előirányzat
felhasználásával kapcsolatos kincstári
díjakra és a 2019. évi pénzügyi
tranzakciós illetékekre.
Támogatás az igény benyújtásakor már
megkezdett vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.

13.

375906

20/1/12 Közösségépítő
kezdeményezések
támogatása

Az előirányzat célja az egyes
közösségépítéseket erősítő kiemelt
kormányzati kezdeményezések
összehangolása, a nemzeti identitást és
patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati
kezdeményezések támogatása.
Az előirányzat terhére visszterhes
kifizetés is teljesíthető.
Támogatás az igény benyújtásakor már
megkezdett vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

Költségvetési
szerv és az
általa fenntartott
költségvetési
intézmény, civil
szervezet,
egyházi jogi
személy,
gazdasági
társaság,
magánszemély,
Magyar
Államkincstár.

Jogszabály,
Előleg
kormányfolyósítható.
határozat
vagy
az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján;
pályázati
kiírás alapján
kiadott/ kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján.

Egyösszegű
vagy részletben
történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással.

Költségvetési
megállapodás,
támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

14.

376040

20/1/13 Kommentár
Alapítvány támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít
a Kommentár Alapítvány működésének
támogatására az alapítvány céljaival
összhangban, fedezi többek között
a Kommentár folyóirat kiadásának
költségeit, a Tranzit rendezvény- és
képzéssorozat lebonyolítását, illetve
az előirányzatból nyújtott támogatás
céljai között szerepel egy új képzési
centrum létesítése, melynek érdekében
fejlesztési, beruházási célú támogatás is
nyújtható. Támogatás az igény
benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

Kommentár
Alapítvány,
Magyar
Államkincstár.

Jogszabály,
Előleg
pályázati
folyósítható.
rendszeren
kívül, kérelem
alapján,
kormányhatározat
vagy
az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján.

Egyösszegű
vagy részletben
történő
kifizetéssel.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

Igénybe
vehető.

–

–
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20/1/14 Aktív
Magyarországért felelős
kormánybiztos
tevékenységével
összefüggő feladatok

A magyarországi víziszabadidő-sportok
széles körű hozzáférésének
támogatására irányuló program
megvalósításához szükséges
intézkedésekről szóló 1837/2016.
(XII. 23.) Korm. határozat, valamint
a gyermek és ifjúsági gyalogos
vándortáborozás támogatásával
kapcsolatos feladatokról szóló
1159/2017. (III. 22.) Korm. határozatban
foglalt tevékenységek folytatásának
támogatása. Az előirányzat fedezetet
biztosít az aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.)
Korm. határozatban kijelölt feladatokra,
így különösen
az aktív turizmussal kapcsolatos
- megalapozó tanulmányok, tervek,
koncepciók, projektek kidolgozására,
megvalósítására, ehhez kapcsolódó
személyi és tárgyi kiadások
finanszírozására;
- kutatásokra, terület- és termékfejlesztés
támogatására, infrastrukturális
fejlesztések és szolgáltatások
kidolgozására;
- szakmai képzések támogatására, ezek
lebonyolításához kapcsolódó személyi és
tárgyi kiadások finanszírozására;
- marketing és promóciós tevékenység,
rendezvények, konferenciák, kiállítások
és az ehhez kapcsolódó személyi és
tárgyi kiadások finanszírozására bel- és
külföldön, továbbá fedezetet biztosít;
- az Aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos tevékenységével
összefüggő reprezentációs költségekre;
az előirányzat felhasználásával
kapcsolatos kincstári díjakra és
a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékekre.
Az előirányzat terhére visszterhes
kifizetés is teljesíthető. Támogatás
az igény benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult tevékenységre is
nyújtható.

Helyi
önkormányzat
és költségvetési
szerve, központi
költségvetési
szerv, civil
szervezet,
egyházi jogi
személy,
gazdasági
társaság,
Magyar
Államkincstár.
A támogatás
teljes összege
vagy bizonyos
része a
támogatott
tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése
nélkül
a minisztérium
vagy
a minisztérium
nevében eljáró
lebonyolító és
a kedvezményezett között
megkötött
szerződésnek
megfelelően
harmadik
személy által is
felhasználható.

Jogszabály,
Előleg
pályázati
folyósítható.
rendszeren
kívül
kérelemre
hozott egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés,
Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat útján.

Egyösszegű
vagy részletben
történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással.

Költségvetési
megállapodás,
támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

16.

375328

20/1/15 Magyarországi
nyaralóhajózás
alapjainak és hátterének
megteremtése

Az előirányzat forrást biztosít
a Magyarországi nyaralóhajózás
alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program
megvalósításának folytatására, illetve
befejezésére a „Magyarországi
nyaralóhajózás alapjainak és hátterének
megteremtésével kapcsolatos program”
megvalósításához szükséges további
intézkedésekről szóló 1761/2018.
(XII. 20.) Korm. határozat szerint, és
az előirányzat felhasználásával
kapcsolatos kincstári díjakra és
a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékekre. Támogatás az igény

MAHART Zrt.,
Aktív- és
Ökoturisztikai
Fejlesztési
Központ
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság,
Magyar
Államkincstár.

Jogszabály,
kormányhatározat,
pályázati
rendszeren
kívül
kérelemre
hozott egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy

Egyösszegű
vagy részletben
történő
kifizetéssel.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

Előleg
folyósítható.

Igénybe
vehető.

–

–

–
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15.

benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható.

támogatási
szerződés,
kormányhatározat
vagy az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat útján.

359962

20/1/16 Téry Ödön
Nemzeti
Turistaház-fejlesztési
Program

Az előirányzat forrást biztosít a Téry
Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési
Program megvalósításával felmerült
költségek finanszírozására.
Az előirányzat felhasználására a Téry
Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési
Program módosításával kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1739/2018.
(XII. 20.) Korm. határozatban foglalt célok
mentén kerül sor. Támogatás az igény
benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a
felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

Központi
költségvetési
szerv, helyi
önkormányzat
költségvetési
szerv és
az általa
fenntartott
költségvetési
intézmény, civil
szervezet,
egyházi jogi
személy,
gazdasági
társaság,
Magyar
Államkincstár,
más fejezet
irányítása alá
tartozó központi
költségvetési
szerv.

Jogszabály,
Előleg
pályázati
folyósítható.
kiírás, vagy
pályázati
rendszeren
kívül,
kérelemre
hozott, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés,
kormányhatározat
vagy Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat útján.

Egyösszegű
vagy részletben
történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással.

Költségvetési
megállapodás,
támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

18.

376084

20/1/17 Aktív
kikapcsolódást szolgáló
programok, beruházások

Az előirányzat fedezetet biztosít
1) az aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és
feladatairól szóló 1252/2018. (V. 25.)
Korm. határozatban kijelölt feladatokra;
2) marketing és promóciós tevékenység,
rendezvények, konferenciák, kiállítások
és az ehhez kapcsolódó személyi és
tárgyi kiadások finanszírozására bel- és
külföldön, az előirányzat céljaihoz
kapcsolódóan határon túlra nyújtott
támogatáshoz, összhangban
a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben
foglaltakkal,
3) az előirányzat felhasználásával
kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi
pénzügyi tranzakciós illetékek
fedezetére.
Az előirányzat terhére visszterhes
kifizetés is teljesíthető.
Támogatás az igény benyújtásakor már
megkezdett vagy megvalósult
tevékenységre is nyújtható.

Központi
költségvetési
szerv, helyi
önkormányzat
költségvetési
szerv és az
általa fenntartott
költségvetési
intézmény, civil
szervezet,
egyházi jogi
személy,
gazdasági
társaság, más
fejezet
irányítása alá
tartozó központi
költségvetési
szerv,
köztestületek,
98/2012.
(V. 15.) Korm.
rendelet 2. §
(1) bekezdés
a)–c) pontjában
meghatározott
személyek és
szervezetek,

Jogszabály,
Előleg
költségvetési folyósítható.
megállapodás,
pályázati
kiírás, vagy
pályázati
rendszeren
kívül,
kérelemre
hozott egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés,
kormányhatározat
vagy
az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat útján.

Egyösszegű
vagy részletben
történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítás.

Költségvetési
megállapodás,
támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

Igénybe
vehető.

–

Igénybe
vehető.

–

813
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Magyar
Államkincstár.
A támogatás
teljes összege
vagy bizonyos
része
a támogatott
tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése
nélkül
a minisztérium
vagy
a minisztérium
nevében eljáró
lebonyolító és
a kedvezményezett között
megkötött
szerződésnek
megfelelően
harmadik
személy által is
felhasználható.
376262

20/1/19 Magyar
Corvin-lánc Testület
támogatása

Az előirányzat célja a Magyar Corvin-lánc
Testület működésének és a Magyar
Corvin-lánc Testületről szóló 2016. évi
CXLI. törvény 6. §-a és az alapszabálya
alapján ellátott szakmai feladatok
támogatása, valamint a Róheim-villa
műemlékingatlan felújítása, a köztestület
és a Magyar Corvin-lánc Iroda
elhelyezésének támogatása.
Támogatás a támogatási igény
benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a
felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

Magyar
Corvin-lánc
Testület,
Magyar
Államkincstár.

20.

379084

20/1/21 Nemzetközi
tagdíjak

Az előirányzat célja a turizmussal és
vendéglátással kapcsolatos állami
feladatokra vonatkozó nemzetközi
tagdíjak, továbbá az MTÜ Zrt.
a Kiállítások Nemzetközi Irodájában
ellátott feladataihoz kapcsolódó
nemzetközi tagdíjak fedezetének
biztosítása. Az előirányzat terhére
visszterhes kifizetés is teljesíthető.
Az előirányzat forrást biztosít a
felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

Nemzetközi
tagdíjra jogosult
vagy annak
fizetésére
kötelezett
nemzetközi
érdekképviseleti
szervezetek,
vagy
érdekképviseleti
tagdíj fizetésére
kötelezett
magyar
szervezetek,

Jogszabály,
Előleg
pályázati
folyósítható.
rendszeren
kívül, kérelem
alapján hozott
egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés,
kormányhatározat
vagy
az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat útján.
–

–

Egyösszegű
vagy részletben
történő
kifizetéssel.

Egyösszegű
vagy
részletekben
történő
közvetlen
kifizetéssel.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

–

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

–

–

–

–

–

–
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gazdasági
társaságok,
központi
költségvetési
szerv, Magyar
Államkincstár.
379273

20/1/23 Aktív- és
Ökoturisztikai Fejlesztési
Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Az előirányzat fedezetet nyújt az Aktívés Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
működtetése és szakmai feladatainak
ellátása kapcsán felmerülő kiadások
finanszírozására az aktív- és
ökoturizmussal összefüggő
tevékenységek fejlesztéséhez szükséges
intézkedésekről szóló 1144/2019.
(III. 18.) Korm. határozatban foglaltak
szerint.
A költségvetési támogatás a támogatási
igény benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult tevékenységekre is
nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

Aktív és
Ökoturisztikai
Fejlesztési
Központ
Nonprofit Kft.,
Magyar
Államkincstár.

22.

380140

20/1/24 Kiemelt
társadalmi kapcsolatok

Az előirányzat tartalmazza a nemzetközi
és hazai szintéren történő kormányzati
kommunikációval és konzultációval
kapcsolatos feladatok, valamint
az állampolgárok életét kiemelten érintő
kormányzati döntésekkel kapcsolatos
feladatok ellátásának forrását.
Az előirányzat terhére visszterhes
kifizetés is teljesíthető. Az előirányzat
forrást biztosít a felhasználással
kapcsolatos pénzügyi tranzakciós
illetékek és kincstári díjak fedezetére is.

Központi
költségvetési
szerv,
gazdasági
társaság,
Magyar
Államkincstár.

23.

380151

20/1/25 Digitális
Kormányzati Ügynökség
Zrt. működtetése

Az előirányzat finanszírozza a Digitális
Kormányzati Ügynökség a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanácsról,
valamint a Digitális Kormányzati
Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint közfeladatként ellátott,
a kormányzati informatikai beszerzések
központosításával és az egyes
informatikai beruházások
szükségességéről szóló döntés
központosításával kapcsolatos állami
feladatokat, így különösen
a) az egyes kormányzati informatikai
beruházások és beszerzések döntés
előkészítését,
b) az egyes kormányzati informatikai
beruházások és beszerzések
engedélyezését,
c) az egyes kormányzati informatikai
beszerzések központosított

Digitális
Kormányzati
Ügynökség Zrt.,
Magyar
Államkincstár.

Jogszabály,
Előleg
Ávr.
folyósítható.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján.

–

–

KormányElőleg
határozat
folyósítható.
vagy
az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat,
kérelemre
hozott egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés
útján.

Egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő
kifizetéssel.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással.

–

Egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő
kifizetéssel.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

–

–

–

–

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

815

21.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 24. szám

	
  

816

	
  
megvalósítását. Az előirányzat fedezetet
nyújt a Digitális Kormányzati Ügynökség
működtetése kapcsán felmerülő
kiadásokra is.
A költségvetési támogatás a támogatási
igény benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult tevékenységekre is
nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.
24. 384140

20/1/26 Magyar
Turisztikai Ügynökség
Zrt. szakmai feladatainak
ellátása

Az előirányzat fedezetet nyújt a Magyar
Turisztikai Ügynökség Zrt. működtetése
és szakmai feladatainak ellátása kapcsán
felmerülő kiadások finanszírozására.
A költségvetési támogatás a támogatási
igény benyújtásakor már megkezdett
vagy megvalósult tevékenységekre is
nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári
díjak és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós
illetékek fedezetére is.

Jogszabály,
Előleg
pályázati
folyósítható.
rendszeren
kívül
kérelemre
hozott egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés,
továbbá
kormányhatározat
vagy
az Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat útján.

Egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő
kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

Igen
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Magyar
Turisztikai
Ügynökség Zrt.,
Magánszemély,
gazdasági
társaság, civil
szervezet,
köztestület,
helyi
önkormányzati,
költségvetési
szerv és
az általa
fenntartott
költségvetési
intézmény,
szakmai
érdekképviselet,
egyházi jogi
személy,
befektetési
alapok és az
azok nevében
eljáró
alapkezelők,
MK Igazgatás,
Magyar
Államkincstár.
A nyújtott
támogatás
teljes összege
vagy bizonyos
része
a támogatott
tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése
nélkül
a minisztérium
vagy
a minisztérium
nevében eljáró
kezelő szerv
és a kedvezményezett között
létrejött
támogatási
jogviszonyban
foglaltaknak
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megfelelően
harmadik
személy által is
felhasználható.
21 Központi kezelésű
előirányzatok

25.

21/1 A Miniszterelnöki
Kabinetiroda tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások

26.

27.

379251

Az előirányzat fedezetet biztosít
a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó gazdasági társaságok,
tőkeemelésének és pótbefizetéseinek
finanszírozására.

Minisztérium
tulajdonosi
joggyakorlása
alá tartozó
gazdasági
társaságok.

Alapítói vagy
közgyűlési
határozat
útján.

–

Az előirányzat célja az MTÜ Zrt.
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaságok működésének,
tevékenységének fenntartásához,
valamint a társaságok vagyonkelésében
lévő állami ingatlanok állagmegóvása
céljából szükséges tulajdonosi
finanszírozás megvalósítása.

Az MTÜ Zrt.
tulajdonosi
joggyakorlása
alá tartozó
társaságok.

Pályázati
Előleg
rendszeren
folyósítható.
kívüli
kérelemre
hozott egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés,
kormányhatározat
vagy Ávr.
101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói
okirat útján.

Tőkeemelés,
pótbefizetés
jogcímen.

Alapítói vagy
közgyűlési
határozat
szerint.

Egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő
kifizetéssel

Támogatási
szerződés vagy
támogatói okirat
szerint.

–

–

21/2 A Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások

28.

29.

21/1/1 A
Miniszterelnöki
Kabinetiroda
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó társaságok
tőkeemelése,
pótbefizetése

377062

21/2/1 A Magyar
Turisztikai
Ügynökség Zrt.
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó társaságok
támogatása

Ávr.
84. §
(2) bekezdése
alapján.

–

–

–

”

817

818

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 24. szám

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2020. (II. 18.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2020. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló
módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2020. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló
módosításáról szóló 2/2020. (II. 18.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított rendelkezéseit
a Módr13. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a …./2020. (…….) MvM rendelethez

„1. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez
„1. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez
XI. Miniszterelnökség fejezet 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1

A
B
C
ÁHT
Alcímazonosító Cím- név
név

D
Jogcímcsoport
név

E
Jogcímnév

2
3
4

296635
334706
302213

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30/1 Célelőirányzatok
30/1/4 Év közben jelentkező
többletfeladatok kiadásai

5

331684

30/1/6 Nemzeti Sírkerthez és
Emlékhelyekhez kapcsolódó
kiadások

F
Előirányzat célja

G
Kifizetésben részesülők
köre

H
Támogatás biztosításának
módja

I
Támogatási előleg

J
Rendelkezésre bocsátás
módja

K
Visszafizetés
határideje

Az előirányzaton kerül
sor a fejezeti általános
tartalék közvetlen
fejezeti kifizetéseinek a
kimutatására. Ezen az
előirányzaton kerül sor
az az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV.
törvény szerinti várható
költségvetési
megtakarítások
átcsoportosításából
keletkező költségvetési
előirányzattöbblet
kimutatására, mely a
fejezet előre nem
tervezhető
többletfeladatainak
finanszírozására
használható fel. Az
előirányzat
felhasználható a
Miniszterelnökség
fejezet irányítása alá
tartozó intézmények
működésével
kapcsolatos likviditási
problémák kezelésének
finanszírozására.
Az előirányzat
felhasználható a Szép
Magyar Könyv
miniszterelnöki
különdíjához, továbbá
szponzoráció
finanszírozására is.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a
nemzeti sírkert és a
történelmi, nemzeti és
kiemelt nemzeti

jogi személy különösen:
költségvetési szerv,
gazdálkodó szervezet,
civil szervezet, helyi
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat,
fenntartott intézmény,
bevett egyház, egyházi
jogi személy,
közalapítvány

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

a temetők tulajdonosa
vagy a temetők
üzemeltetését,
fenntartását végző,

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
szerződés, okirat
részletekben történő
vagy megállapodás
kifizetéssel vagy előirányzat- szerint
átcsoportosítással

szerződés szerint

L
Biztosíték

M
Kezelő
szerv

N
Lebonyolító
szerv

O
Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét

-

igénybe
vehető

-
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1. melléklet a 2/2020. (II. 18.) MvM rendelethez

819

820

6

334217

7

335751

továbbá az emlékhellyé támogatási szerződéssel
nyilvánítással érintett
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással
ingatlanok esetén a
tulajdonos, a
vagyonkezelő vagy az
ingatlant használó
gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
bevett egyház, egyházi
jogi személy,
költségvetési szerv

meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

Független
Szakszervezetek
Demokratikus Ligája,
Magyar Szakszervezeti
Szövetség,
Munkástanácsok
Országos Szövetsége,
Általános Fogyasztási
Szövetkezetek és
Kereskedelmi
Társaságok Országos
Szövetsége, Munkaadók
és Gyáriparosok
Országos Szövetsége,
Vállalkozók és
Munkáltatók Országos
Szövetsége

pályázati rendszeren kívül
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

Antall József Politika- és
Társadalomtudományi
Tudásközpont
Alapítvány

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-
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emlékhelyek
gondozására, ápolására,
valamint felújítására
szolgáló költségvetési
forrásokat tartalmazza.
Ezen felül az előirányzat
fedezetet biztosít a
kiemelt jelentőségű, a
nemzeti sírkert
részeként
megvalósítandó
síremlékek létesítésének
költségeire.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/7 A Versenyszféra és a
Az előirányzat célja
Kormány Állandó Konzultációs költségvetési forrás
Fórumával kapcsolatos kiadások biztosítása a
Versenyszféra és a
Kormány Állandó
Konzultációs Fóruma
részére az
érdekképviseletek és a
kormányzati szervek
közötti együttműködés
erősítése, a gazdasági
növekedés elősegítése,
a versenyképesség
javítása, az üzleti
környezet fejlesztése,
valamint a társadalmi
párbeszéd
versenyszférán belüli
erősítése érdekében.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/8 Antall József Politika- és Az előirányzat
Társadalomtudományi
elsődleges célja az
Tudásközpont Alapítvány
Antall József Politika- és
támogatása
Társadalomtudományi
Tudásközpont
Alapítvány
működésének
támogatása. Az éves
szakmai programban
nem szereplő
tevékenység az
egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról,
valamint a civil
szervezetek
működéséről és
támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV.

338140

30/1/9 „Az Élet Menete”
Alapítvány támogatása

9

335173

30/1/10 Az Országos
Közszolgálati Érdekegyeztető
Tanács tevékenységében
közreműködő szervezetek
támogatása

10

375684

11

353695

30/1/11 Budapest és a fővárosi
agglomeráció fejlesztése
30/1/11/1 KKBK Kiemelt
Kormányzati
Beruházások Központja
Nonprofit Zrt. szakmai
feladatainak ellátása

12

359151

30/1/11/2
Kulcsfontosságú
budapesti közlekedési

Az előirányzat forrást
biztosít a KKBK Kiemelt
Kormányzati
Beruházások Központja
Nonprofit Zrt. (a
továbbiakban: KKBK
NZrt.) szakmai
feladatainak ellátására
és az annak kapcsán
felmerülő működési
költségeire. Az
előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat biztosít
fedezetet az alábbi
projektek engedélyes

„Az Élet Menete”
Alapítvány

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

Független
Szakszervezetek
Demokratikus Ligája,
Szakszervezetek
Együttműködési
Fóruma, Értelmiségi
Szakszervezeti
Tömörülés, Magyar
Szakszervezeti
Szövetség,
Munkástanácsok
Országos Szövetsége,
Hetedik Szövetség

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

KKBK NZrt.

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel

szerződés vagy
okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt., MÁV Magyar

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján, támogatási

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel

szerződés vagy
okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési

-

-

-
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8

törvényben (a
továbbiakban: Civil
törvény) foglaltak
szerint támogatható. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
elsődleges célja „Az Élet
Menete” Alapítvány
működésének
támogatása. Az éves
szakmai programban
nem szereplő
tevékenység a Civil
törvényben foglaltak
szerint támogatható. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja az
Országos Közszolgálati
Érdekegyeztető Tanács
működésével és
feladataival kapcsolatos
kiadások fedezetének
biztosítása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.

821

822

beruházások
előkészítése

344773

30/1/11/3 Budapest
Bozsik Stadion
labdarúgó
sportlétesítményfejlesztése

14

343839

30/1/11/4 Nemzeti

Államvasutak Zrt.;
szerződéssel vagy
Budapest Főváros
támogatói okirattal
Önkormányzata, BKK
Budapesti Közlekedési
Központ Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság, KKBK
NZrt., a
Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó
egyéb gazdasági
társaság, a KKBK NZrt.
tulajdonában álló
nonprofit gazdasági
társaság

támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

Nemzeti
Sportközpontok (a
továbbiakban: NSK),
KKBK NZrt.

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel előirányzatátcsoportosítás útján

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

NSK, KKBK NZrt.,

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés vagy

az Ávr. 84. § (2)

-

-

-
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13

terv szintig történő
előkészítéséhez:
a) Budapest-Kelenföld és
Ferencváros
vasútállomások között
háromvágányú
kapcsolat, Danubius,
Népliget-Fradiváros
elővárosi megállók
kialakítása és a Déli
összekötő vasúti Dunahíd átépítése;
b) BudapestFerencváros-Kelebia
vasútvonal fővárosi
nyomvonal-korrekciója;
c) Új Duna-híd és
kapcsolódó úthálózat
építése;
d) a ráckevei HÉV-vonal
fejlesztése és az
egységes fővárosi
kötöttpályás közösségi
közlekedési hálózatba
való integrálása;
e) a csepeli HÉV fővárosi
villamos hálózatba
integrálása;
f) a Földalatti
rekonstrukciója és
járműbeszerzés;
g) Budapest Főváros
településszerkezeti
tervében a Pók utca és a
Váci út között
megépítendő új dunai
átkelő (Aquincum híd)
előkészítése.
Az előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
támogatást nyújt
Budapest Főváros
fejlesztéséhez
kapcsolódóan és a
Nemzeti
Stadionfejlesztési
Programmal
összhangban a
Budapest Bozsik Stadion
fejlesztésével
összefüggő feladatok
ellátásához.
Az előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat

15

374640

30/1/11/5 Kemény
Ferenc Program

finanszírozza - Budapest
Főváros fejlesztésének
részeként - a Nemzeti
Olimpiai Központ
megteremtése
érdekében szükséges
intézkedésekről szóló
1098/2017. (III. 6.) Korm.
határozatban foglalt
sportlétesítményfejlesztések
megvalósításával
összefüggő feladatokat,
beleértve az NSK-nak és
a KKBK NZrt.-nek a
projekt
megvalósításával
kapcsolatban felmerülő
költségeit, valamint az
UEFA 2020. évi
labdarúgó Európabajnokság
megrendezése, az
Európa-bajnokság
megrendezésére
vonatkozó
szerződésekben előírt, a
rendezvényhelyszín
tágabb környezetében
multifunkciós, nyilvános
sport- és kulturális célú
park kialakításához
szükséges
beruházásokkal,
valamint ideiglenes
létesítmények
megvalósításával, illetve
eszközök és kapcsolódó
szolgáltatások
beszerzésének
megvalósításával
összefüggő feladatokat,
beleértve az NSK-nak és
a KKBK NZrt.-nek a
projekt
megvalósításával
kapcsolatban felmerülő
költségeit.
Az előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
finanszírozza - Budapest
Főváros fejlesztésének
részeként - a Kemény
Ferenc
Sportlétesítményfejlesztési Programról
szóló 1839/2016. (XII.
23.) Korm. határozat 1.
mellékletében szereplő

gazdasági társaság

kérelemre hozott egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

vagy részletekben történő
kifizetéssel előirányzatátcsoportosítás útján

okirat vagy
megállapodás
szerint

bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

KKBK NZrt., a
Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó egyéb gazdasági
társaság, a KKBK NZrt.
tulajdonában álló
nonprofit gazdasági
társaság

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel

szerződés vagy
okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül
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Olimpiai Központ
beruházás támogatása

-

-

-

823

824

372217

30/1/11/6 Nemzeti
Korcsolyázó Központ
fejlesztése

17

358551

30/1/11/7 Egyes városi
infrastruktúra-elemek
megújítása

NSK, KKBK NZrt., a
Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó egyéb gazdasági
társaság, a KKBK NZrt.
tulajdonában álló
nonprofit gazdasági
társaság

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel előirányzatátcsoportosítás útján

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

Budapest Főváros
Önkormányzata,
Budapest Főváros XIII.
kerület Önkormányzata,
központi költségvetési
szerv

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal

egyösszegű vagy
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés vagy
okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-
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létesítmények, valamint
a Kemény Ferenc
Sportlétesítményfejlesztési Program,
valamint egyéb délpesti és észak-csepeli
beruházások
előkészítése és
megtervezése
érdekében szükséges
intézkedésekről szóló
2016/2017. (XII. 22.)
Korm. határozat 2.
pontja szerinti
projektelemek
előkészítésével,
megtervezésével és
megvalósításával
összefüggő feladatokat.
Az előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
finanszírozza - Budapest
Főváros fejlesztésének
részeként - a Nemzeti
Korcsolyázó Központ
megteremtése
érdekében szükséges
intézkedésekről szóló
1596/2017. (VIII. 28.)
Korm. határozat alapján,
a budapesti Istvánmező
rehabilitációs
programjáról, kiemelten
a Budapesti Olimpiai
Központ integrált
rekonstrukciójáról szóló
2012. évi LXXV. törvény
1. § b) pontjában
meghatározott
ingatlanokkal
kapcsolatos beruházás
előkészítésével,
megtervezésével és
megvalósításával
összefüggő feladatokat.
Az előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat fedezetül
szolgál a városi
infrastruktúra-elemek
megújítását szolgáló
egyes beruházások
megvalósításához. Az
előirányzat terhére
támogatás már

376051

19

376217

20

376584

Fővárosi kerületi
önkormányzat, NIF Zrt.

kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal vagy
megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
vagy időarányos/
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján,
a költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

-

-

KKBK NZrt., a
Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó egyéb gazdasági
társaság, a KKBK NZrt.
tulajdonában álló
nonprofit gazdasági
társaság, hazai
sportszövetség

pályázati rendszeren kívül
vagy meghívásos pályázat
útján, kérelemre hozott
egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
vagy időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés vagy
okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

KKBK NZrt., a
Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó egyéb gazdasági
társaság, a KKBK NZrt.
tulajdonában álló
nonprofit gazdasági
társaság

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatói
okirattal vagy támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel
időarányosan vagy
teljesítésarányosan vagy
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés vagy
okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosíték értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-
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megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/11/8 A fővárosi
Az előirányzat fedezetül
kerületi kezelésű,
szolgál a fővárosi
belterületi és külterületi, kerületi kezelésű,
valamint a közigazgatási belterületi és külterületi,
határán található és
valamint a főváros
ezekhez közvetlenül
közigazgatási határán
kapcsolódó szilárd
található és ezekhez
burkolat nélküli utak
közvetlenül kapcsolódó
szilárd burkolattal
szilárd burkolat nélküli
történő ellátása
utak szilárd burkolattal
történő ellátásának
támogatására.
Az előirányzat terhére
támogatás a támogatás
igénylésének
lehetőségéről szóló
tájékoztató kiküldését
követően megkezdett
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/11/9 Kiemelt
Az előirányzat fedezetül
Nemzetközi
szolgál a kiemelt
Sportesemény Stratégia budapesti
és sportesemény
beruházásokért és
pályázatok
nemzetközi
sportpályázatokért
felelős kormánybiztos
feladatkörébe tartozó
kiemelt nemzetközi
sportesemények
megpályázásával és
lebonyolításával
kapcsolatos 2030-ig
tartó időszak
kormányzati
stratégiájának
kidolgozásával és
végrehajtásával
kapcsolatos költségekre.
Az előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/11/10 Új
Az előirányzat
budapesti
támogatást nyújt az új
multifunkcionális sport- budapesti
és rendezvénycsarnok
multifunkcionális sportmegvalósításának
és rendezvénycsarnok
támogatása
megvalósulását célzó
beruházás és a 2022. évi
magyar-szlovák közös
rendezésű férfi
kézilabda Európabajnokság sikeres
megrendezését
szolgáló, budapesti
létesítményfejlesztések
megvalósításához.

825

826

379662

30/1/11/11 Fővárosi
Közfejlesztések
Tanácsa által
jóváhagyott fejlesztések
támogatása

22

380717

30/1/11/12 Magyar
Testgyakorlók Köre
Budapest
létesítményfejlesztési
programjának
előkészítése

23

380606

30/1/11/13 Cziffra
György Roma Oktatási
és Kulturális Központ
beruházása

24

380973

jogi személy, különösen
központi költségvetési
szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
köztestület, egyesület,
alapítvány, non- profit,
valamint közhasznú
jogállású szervezet,
költségvetési szerv,
gazdasági társaság

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzat
átcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján,
a költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

igénybe
vehető

-

Magyar Testgyakorlók
Köre Budapest,
sportegyesület,
alapítvány, gazdasági
társaság

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján,
a költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat szerint vagy
megállapodás
szerint

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján,
a költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján,
a költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

Cziffra György Roma
Oktatási és Kulturális
Központ, jogi személy,
különösen központi
költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
köztestület, egyesület,
alapítvány, nonprofit, valamint
közhasznú jogállású
szervezet, költségvetési
szerv, gazdasági társaság
30/1/11/14 Budapest és Az előirányzat célja a
jogi személy, különösen
a fővárosi agglomeráció Budapest és a fővárosi
központi költségvetési
fejlesztésével
agglomeráció
szerv, helyi
kapcsolatos feladatok
fejlesztésével
önkormányzat, helyi
támogatása
kapcsolatos feladatok és önkormányzat által
egyéb, más forrásból
fenntartott intézmény,
nem finanszírozható
köztestület, egyesület,
feladatok támogatása.
alapítvány, non- profit,
Az előirányzat terhére
valamint közhasznú
támogatás már
jogállású szervezet,
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Az előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
támogatást nyújt
Budapest Főváros
fejlesztéséhez
kapcsolódóan
a Fővárosi
Közfejlesztések Tanácsa
által jóváhagyott egyes
fejlesztésekre. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
Magyar Testgyakorlók
Köre Budapest
létesítményfejlesztési
programja keretében
megvalósuló
sportlétesítmények és
környezetük
fejlesztésére irányuló
beruházás
megvalósításának
finanszírozása.
Az előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
Cziffra György Roma
Oktatási és Kulturális
Központ támogatása.
Az előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.

294668

30/1/17 Magyarországi Zsidó
Örökség Közalapítvány
működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges
hozzájárulás

26

295546

30/1/18 Holocaust
Dokumentációs Központ és
Emlékgyűjtemény
Közalapítvány

költségvetési szerv,
gazdasági társaság

Magyarországi Zsidó
Örökség Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

Holocaust
pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
Dokumentációs Központ kérelemre hozott egyedi
és Emlékgyűjtemény
döntés alapján támogatási
Közalapítvány
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-
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megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
elsődlegesen a
Magyarországi Zsidó
Örökség Közalapítvány
működésének
támogatására szolgál. Az
éves szakmai
programban nem
szereplő tevékenység az
alapító okiratban
meghatározott
feladatokkal
összhangban
támogatható. Az
előirányzat forrást
biztosít továbbá a
Közalapítvány által
megvalósításra kerülő
Zsidótemetőrekonstrukciós program
támogatására.
A program elsődleges
célja a magyarországi
zsidó temetők
fennmaradását
veszélyeztető helyzet
elhárítását és a
síremlékek
halaszthatatlan
állagmegóvását szolgáló
felújítások
megvalósítása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
elsődlegesen a
Holocaust
Dokumentációs
Központ és
Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
működéséhez biztosít
fedezetet.
A közalapítvány éves
szakmai programjában
nem szereplő projektjei
az alapító okiratában
meghatározott
feladataival
összhangban
támogathatóak.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy

827

828

27

295557

30/1/19 Alapítvány a Kelet- és
Közép-európai Kutatásért és
Képzésért

28

345773

30/1/24 Civil Alap - pályázati
program

29

345340

30/1/27 Tokaj-Hegyalja
borvidék településeinek
fejlesztési támogatása

Alapítvány a Kelet- és
Közép-európai
Kutatásért és Képzésért

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

a Civil Alap - 2014
pályázati program
keretében nyújtott
támogatások sajátos
szabályairól szóló
499/2013. (XII. 29.) Korm.
rendeletben [a
továbbiakban: 499/2013.
(XII. 29.) Korm. rendelet]
foglaltak szerint

499/2013. (XII. 29.) Korm.
rendelet szerint benyújtott
támogatási kérelemre
hozott támogatási döntés
alapján, támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal vagy
megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

helyi önkormányzat,
támogatási kérelemre
Széchenyi Programiroda hozott támogatási döntés
Tanácsadó és
alapján, támogatási
Szolgáltató NKft.
szerződéssel

-

-

-

-

-

-

-

igénybe
vehető

-
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megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
elsődleges célja az
Alapítvány a Kelet- és
Közép-európai
Kutatásért és Képzésért
elnevezésű civil
szervezet működésének
támogatása. Az éves
szakmai programban
nem szereplő
tevékenység a Civil
törvényben foglaltak
szerint támogatható. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
Magyar Holokauszt
Emlékév 2014.
keretében Civil Alap pályázati program
megvalósítása a
pályázati kiírásban
foglaltak szerint.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja:
a) a Világörökség részét
képező tokaj-hegyaljai
borvidékhez tartozó
települések
fejlesztéséről szóló
1991/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat alapján
a Világörökség részét
képező Tokaj-hegyaljai
borvidékhez tartozó
települések fejlesztése;
b) a Világörökség részét
képező Tokaj-hegyaljai
borvidékhez tartozó
települések
fejlesztésének
megvalósításához
kapcsolódó szakmai
feladatok és működés
támogatása. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult

30

367206

31

367217

32

367228

30/1/28 Üldözött keresztények
segítésének feladatai
30/1/28/1
Ösztöndíjprogram
támogatása

30/1/28/2 Intervenciós
Támogatási Keret

Az előirányzat célja,
hogy lehetőséget
biztosítson felsőfokú
tanulmányok
folytatására
magyarországi képzési
helyeken olyan
keresztény fiatalok (1830 év) számára, akik
saját országukban vallási
üldöztetésnek vagy
fenyegetésnek vannak
kitéve. Az előirányzat
felhasználása az
„Ösztöndíjprogram
Keresztény Fiataloknak”
elnevezésű
ösztöndíjprogramról és
a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes
térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet módosításáról
szóló 120/2017. (VI. 1.)
Korm. rendelet (a
továbbiakban:
120/2017. (VI. 1.) Korm.
rendelet) rendelkezései
szerint történik.
Az előirányzat továbbá
fedezetet biztosít a
Tempus Közalapítvány
az „Ösztöndíjprogram
Keresztény Fiataloknak”
elnevezésű
ösztöndíjprogramról és
a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes
térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet módosításáról
szóló 120/2017. (VI. 1.)
Korm. rendeletben
meghatározott
közfeladatai ellátására.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat nyújt
fedezetet az
„intervenciós” keret
forrásainak elszámolási

költségvetési szerv,
magyar felsőoktatási
intézmény, Tempus
Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel vagy
megállapodással

civil szervezet,
alapítvány, egyesület,
közalapítvány,
költségvetési szerv,

egyedi döntés alapján,
okirattal

előleg biztosítható

-

egyösszegű vagy
időarányos vagy teljesítésarányos részletekben
történő kifizetéssel

egyösszegű kifizetéssel

szerződés vagy
megállapodás
szerint

-

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

-

Hungary
Helps
Ügynökség
Nonprofit

-

-
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tevékenységre is
nyújtható.

829

830

és visszafizetési
kötelezettség nélkül,
adományként való
biztosítására azzal a
céllal, hogy közvetlen és
azonnali
segítségnyújtásra
kerülhessen sor a
keresztényüldözéssel
sújtott térségekben,
valamint az ilyen
térségekből érkező
üldözött keresztények
magyarországi
megsegítésére.
Adomány az egyoldalú
jognyilatkozat
kiállításakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.

33

378539

30/1/28/3 Hungary
Helps Program

Zrt.

egyedi döntés alapján,
adománylevéllel,
támogatói okirattal,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű vagy
időarányos/teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

-

-

Hungary
Helps
Ügynökség
Nonprofit
Zrt.

-

-
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Az előirányzat fedezetet
nyújt a Hungary Helps
Programmal
összefüggésben történő
nemzetközi
humanitárius
segítségnyújtás
keretében ellenérték,
valamint elszámolási és
visszafizetési
kötelezettség nélkül,
adományként biztosított
forrás biztosítására azzal
a céllal, hogy közvetlen
és azonnali
segítségnyújtásra
kerülhessen sor a
szükséget szenvedő,
üldöztetésnek kitett
vagy humanitárius
katasztrófák sújtotta
területen élő emberek
és közösségek részére,
hogy segítse a helyben
megmaradásukat
támogató, a szabad
vallásgyakorlás
védelmét előmozdító
projektek, különös
tekintettel az üldözött
keresztény és más vallási
kisebbségek, továbbá
veszélyeztetett
közösségek
értékmegőrzése,
helyben maradása
érdekében.

köztestület,
egyházi jogi személy,
bevett egyház, belső
egyházi jogi személy,
határon túli egyház,
gazdasági társaság, helyi
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat, társulás,
továbbá egyéni
vállalkozó, egyéni cég,
jogi személy és jogi
személyiséggel nem
rendelkező külföldi
szervezet (a
továbbiakban: határon
túli szervezet), nem
magyarországi
székhelyű jogi személy
és jogi személyiséggel
nem rendelkező
szervezet (a
továbbiakban: külföldi
szervezet), valamint
jogszabály alapján jogi
személynek minősülő
egyéb szervezet
keresztény, egyéb
egyházi, hitéleti,
nevelési-oktatási,
gyermekjóléti, kulturális,
valamint szociális
tevékenységet ellátó
intézmény vagy
közösség, valamint civil
szervezet, nonprofit
gazdasági társaság,
alapítvány,
segélyszervezet és az
általuk alapított,
valamint fenntartott
intézmény, valamint más
lokális
együttműködések,
továbbá külföldi
kormányzati szervek

367239
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Az előirányzat terhére
támogatás nyújtható,
valamint adomány
ajánlható fel különösen
válság következtében
lerombolt épületek, így
különösen iskolák,
kórházak, templomok,
lakóházak újjáépítésére
és üzemeltetésére;
krízisközpontok és
menekülttáborok
építésére,
üzemeltetésére; orvosi
ellátásokkal kapcsolatos
költségekre, elsősorban
orvosi, ápolói
személyzet, valamint
gyógyszerek,
gyógyászati eszközök
biztosítására,
traumatizált áldozatok
részére történő
pszichológiai kezelések
nyújtására; az
elmenekült családok
visszatérését segítő
programok
létrehozására,
működtetésére; nevelés,
oktatás, képzés,
továbbképzés,
ösztöndíj, továbbá
tankönyv- és taneszköztámogatás biztosítására;
tárgyi eszközök
beszerzése céljából,
amelyek a krízishelyzet
elhárításával,
következményeinek
enyhítésével
összefüggésben
felhasználhatók.
30/1/28/4
A keresztényüldözéssel
Keresztényüldözés
sújtott térségek
témakörével összefüggő bemutatásával
pályázatok és szakmai
kapcsolatos szakmai
feladatok támogatása
feladatok, programok
támogatása, pályázatok
meghirdetése.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.

civil szervezet,
alapítvány, egyesület,
közalapítvány,
költségvetési szerv,
köztestület, egyházi jogi
személy, bevett egyház,
belső egyházi jogi
személy, határon túli
egyház, gazdasági
társaság, helyi
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat, társulás,
továbbá egyéni
vállalkozó, egyéni cég,
határon túli szervezet,
külföldi szervezet,
valamint jogszabály
alapján jogi személynek
minősülő egyéb
szervezet

pályázati rendszeren kívül
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal vagy
megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű vagy
időarányos/
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés, okirat
vagy megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

831

832

35

379639

30/1/28/5 Hungary
Helps Ügynökség
Nonprofit Zrt. szakmai
feladatainak ellátása

36

332995

30/1/29 Nemzeti
Együttműködési Alap

37

347739

30/1/32 Bocuse d’Or versenyek
támogatása

Az előirányzat fedezetet Hungary Helps
biztosít a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit
Ügynökség Nonprofit
Zrt.
Zrt. szakmai feladatainak
ellátására.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
A Civil törvény 56. § (1)
civil szervezet, határon
bekezdése alapján
túli civil szervezet,
meghatározott célokra
központi költségvetési
támogatás biztosítása.
szerv

egyösszegű vagy
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

-

-

kérelem alapján, pályázati
úton

egyösszegű kifizetéssel
vagy időarányos/
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel
egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

a kötelezettségvállalási
dokumentumban
meghatározottak
szerint
szerződés szerint

-

Bethlen
Gábor
Alapkezelő
Zrt.

-

-

-

-

-

előleg biztosítható

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül
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Az előirányzat célja
Magyar Bocuse d’Or
a) – összhangban a
Akadémia Egyesület
Bocuse d’Or
szakácsolimpia 2016. évi
európai döntője
rendezési jogának
megszerzése esetén
szükséges egyes
kormányzati
intézkedésekről szóló
1853/2013. (XI. 19.)
Korm. határozatban és a
2016. évi Bocuse d’Or
szakácsolimpia európai
döntőjének budapesti
megrendezésével
kapcsolatos kormányzati
intézkedésekről szóló
1575/2014. (X. 10.)
Korm. határozatban
foglaltakkal - a Bocuse
d’Or szakácsverseny
2016. évi európai
döntője budapesti
megrendezésének, és a
szervezési feladatokért
felelős Magyar Bocuse
d’Or Akadémia
Egyesület működésének
a támogatása,
b) a Magyarország
Bocuse d’Or
versenyeken különösen a Lyonban
megrendezésre kerülő
2017. évi világdöntőn,
továbbá
c) a Bocuse d’Or 2018.
évi európai, valamint a
2019. évi világdöntőjére
való felkészüléshez
szükséges egyes
intézkedésekről szóló
1362/2017. (VI. 12.)
Korm. határozatban
foglaltaknak

pályázati rendszeren kívül előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

279012

30/1/33 Civil és non-profit
szervezetek támogatása

39

248012

30/1/34 Nemzeti Civil
Alapprogram

egyesület, alapítvány,
nonprofit, valamint
közhasznú jogállású
szervezet

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel,
támogatói okirattal

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés, okirat
szerint

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

Bethlen
Gábor
Alapkezelő
Zrt.

-

-

központi költségvetési
szerv, civil szervezet

kérelem alapján

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

Bethlen
Gábor
Alapkezelő
Zrt.

-

-

előleg biztosítható
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38

megfelelően a
Torinóban
megrendezésre kerülő
2018. évi európai,
valamint a Lyonban
megrendezésre kerülő
2019. évi világdöntőjére
való és erre való
felkészülésnek
támogatása. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat fedezetet
biztosít olyan
szervezetek
támogatásához,
amelyek
összkormányzati szinten
a civil szektoron belüli
párbeszédet biztosító
fórumok működését
biztosítják, valamint
hatékonyan segítik azok
fejlesztését, valamint
amelyek
közösségfejlesztő
tevékenysége
kiemelkedő. Az
előirányzat fedezetet
biztosít továbbá a civil
szervezetek működését
érintő joganyag
felülvizsgálatához és
átdolgozásához
kapcsolódó szakértői
műhelyek és munka
ellátásához.
Az előirányzat terhére
támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a
Nemzeti Civil
Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény
hatályon kívül
helyezését megelőzően
az előirányzat terhére
nyújtott
támogatásokhoz
kapcsolódó, a Nemzeti
Civil Alapprogramról
szóló 2003. évi L.
törvény hatályon kívül
helyezését követően is
ellátandó kezelői
feladatok és a még le

833

834

40

338517

41

223702

42

296246

civil szervezet

kérelem alapján

Magyar Államkincstár,
gazdasági társaság

-

Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit
Kft.

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

előleg biztosítható

-

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel

részletekben történő
utalással

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés vagy
okirat szerint

-

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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nem zárt támogatási
szerződésekkel
kapcsolatos, volt
kollégiumi hatáskörök e feladatra kijelölt szerv
által történő - ellátása
során keletkező fizetési
kötelezettségek
teljesítéséhez biztosít
forrást.
30/1/35 Lakitelek Népfőiskola
A Lakitelek Népfőiskola
beruházásával összefüggő
fejlesztésének
feladatok
támogatása a fenntartó
Népfőiskola
Alapítványon keresztül.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/36 Építésügyi
Az előirányzat az épített
célelőirányzat
környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 50.
§-a alapján befolyt,
építésügyi és
építésfelügyeleti
hatóságok által kivetett
építésügyi,
építésfelügyeleti, egyéb
közigazgatási és eljárási
bírságok kezeléséhez
kapcsolódik. Az
előirányzat felhasználási
célját az Étv. 50. § (2)
bekezdése határozza
meg.
30/1/37 Országos Építésügyi és Az előirányzat célja az
Területrendezési e-Nyilvántartás egységes elektronikus
működtetése
közműnyilvántartásról
szóló 324/2013. (VIII. 29.)
Korm. rendeletben
meghatározott
feladatok
megvalósításának
finanszírozása, valamint
az Építésügyi
Dokumentációs és
Információs Központról,
valamint az Országos
Építésügyi
Nyilvántartásról szóló
313/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet [a
továbbiakban:
313/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet] 3. § (1)
bekezdés d)-e)
pontjaival
összefüggésben az
Országos Építésügyi

302624

30/1/38 Építésügyi, építészeti
és településügyi feladatok

44

302635

30/1/39 Dokumentációs
Központ működtetése,
fenntartása és fejlesztése

jogi személy, különösen
központi költségvetési
szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
köztestület, egyesület,
alapítvány, non- profit,
valamint közhasznú
jogállású szervezet,
költségvetési szerv, helyi
nemzetiségi
önkormányzat, többcélú
kistérségi társulás,
gazdasági társaság

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzat
átcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit
Kft.

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

igénybe
vehető

-

-

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 24. szám

43

Nyilvántartás
rendszerének
fenntartásával és
fejlesztésével
kapcsolatban felmerült
feladatok, valamint a
tulajdonosi joggyakorló
által meghatározott
egyéb feladatok
megvalósításának
finanszírozása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat az Étv.
50. § (2) bekezdésében
meghatározott
építésügyi feladatok, a
313/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet, továbbá a
településfejlesztési
koncepcióról, az
integrált
településfejlesztési
stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről, valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet [a
továbbiakban:
314/2012. (XI. 8.) Korm.
Rendelet] alapján
ellátott feladatok
támogatására szolgál. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
felhasználásának célja a
313/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet és a
területfejlesztéssel és a
területrendezéssel
összefüggésben
megőrzendő
dokumentumok
gyűjtéséről,
megőrzéséről,
nyilvántartásáról és
hasznosításáról szóló
16/2010. (II. 5.) Korm.
rendelet szabályozási

-

835

836

341751

30/1/40 Örökségvédelmi
feladatok

46
47

376273
376284

30/1/41 Magyar Falu Program
30/1/41/1 Falusi Útalap

48

378517

49

384117

Az előirányzat nyújt
fedezetet a Magyar Falu
Program keretében
megvalósuló
alsóbbrendű utak
felújítására. A támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/41/2 Magyar Falu
Az előirányzat a Magyar
Program alprogramjainak Falu Program keretében
támogatása
megvalósuló egyes
programelemekkel
összefüggő
intézkedések
végrehajtásáról,
valamint azok 2019.
évben szükséges
támogatásáról szóló
1669/2018. (XII. 10.)
Korm. határozat 1.
pontjában
meghatározott célokra
használható fel.
30/1/41/3 Magyar Falu
Az előirányzat célja a
Program civil szervezetek Magyar Falu Program
támogatása
keretében megvalósuló
civil program elemeként
a civil közösségi

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel,
támogatói okirattal vagy
megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés szerint

költségvetési szerv,
gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, továbbá
egyéni vállalkozó,
egyéni cég, valamint
jogszabály alapján jogi
személynek minősülő
egyéb szervezet

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül
kérelemre - meghozott
egyedi döntés alapján,
támogatói okirattal vagy
támogatási szerződéssel
vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos/
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

helyi önkormányzat,
helyi önkormányzatok
társulásai, egyházi jogi
személy, központi
költségvetési szerv

pályázati döntés alapján
támogatói okirattal vagy
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
vagy időarányos vagy
teljesítés- arányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

a kötelezettségvállalási
dokumentumban
meghatározottak
szerint

egyesület, alapítvány,
nonprofit, valamint
közhasznú jogállású
szervezet

pályázati döntés alapján
támogatói okirattal vagy
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy
időarányos vagy teljesítésarányos részletekben
történő kifizetéssel,

a kötelezettségvállalási
dokumentumban
meghatározottak
szerint

-

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

igénybe
vehető

-

-

-

-

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó

Bethlen
Gábor
Alapkezelő
Zrt.

-
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tárgykörébe tartozó
dokumentumgyűjtési,
nyilvántartási,
hasznosítási, kezelési és
archiválási, és az ezekkel
kapcsolatos fejlesztési
feladatok finanszírozása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
gazdasági társaság,
kulturális
központi költségvetési
örökségvédelmi és
szerv
egyéb kulturális
közfeladatok, szakmai
feladatok ellátásának és
az ahhoz kapcsolódó
működés
elősegítésének
finanszírozása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.

50

302091

51

354384

52

354395

30/1/42 Közép- és Keleteurópai Történelem és
Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
30/1/42/1 Közép- és
Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány
működésének
támogatása

Az előirányzat célja a
Közép- és Kelet-Európai
Történelem és
Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány, továbbá
az általa fenntartott XX.
Század Intézet, a XXI.
Század Intézet, a
Habsburg Történeti
Intézet, valamint a
Kommunizmus Kutató
Intézet és a Terror Háza
Múzeum működésének
biztosítása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/42/2 Közép- és
Az előirányzat célja a
Kelet-európai Történelem Közép- és Kelet-Európai
és Társadalom
Történelem és
Kutatásáért
Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány szakmai
Közalapítvány, továbbá
feladatainak támogatása az általa fenntartott XX.
Század Intézet, a XXI.
Század Intézet, a
Habsburg Történeti
Intézet, valamint a
Kommunizmus Kutató
Intézet és a Terror Háza
Múzeum szakmai
feladatainak
támogatása. Továbbá az
1989-90-es
rendszerváltoztatás 30.
évfordulójáról történő
méltó megemlékezéssel
kapcsolatos feladatok
ellátásának támogatása,
különös tekintettel a „30
éve szabadon” emlékév
előkészületeinek
megkezdésével
kapcsolatos feladatok
ellátásának
támogatására,
összhangban a „30 éve
szabadon” emlékévről
szóló 1002/2019. (I. 9.)
Korm. határozatban
foglaltakkal, valamint a
„30 éve szabadon”
emlékév programjáról

biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

Közép- és Kelet-európai
Történelem és
Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

Közép- és Keleteurópai Történelem és
Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-
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tevékenységek és azok
végzése feltételeinek
támogatása.

837

838

53

368995

54

295146

30/1/42/3 Kertész Imre
Intézet működésével és
feladatellátásával
kapcsolatos kiadások

30/1/43 Kulturális
örökségvédelmi szakmai
feladatok

Közép- és Kelet-európai
Történelem és
Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

költségvetési szerv,
közgyűjtemény,
muzeális intézmény,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által
fenntartott intézmény,
helyi nemzetiségi
önkormányzat, többcélú
kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány,
egyházi jogi személy és
gazdasági társaság
részére

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre
hozott - egyedi döntés
alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal vagy
megállapodással

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

előleg biztosítható
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szóló 1124/2019. (III. 13.)
Korm. határozat szerinti
programok és
kezdeményezések
megvalósításának
támogatására.
Továbbá a Puskás
Kiállítási Központ
megvalósításának
támogatása,
összhangban a Puskás
Kiállítási Központ
megvalósításához
szükséges egyes
intézkedésekről szóló
1186/2019. (IV. 5.) Korm.
határozatban
foglaltakkal.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a 2016ban elhunyt Nobel-díjas
író, Kertész Imre
hagyatékának
gondozására és írói
emlékének ápolására
létrehozott Kertész Imre
Intézet
feladatellátásához és
működéséhez biztosít
forrást.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a
kulturális örökség
védelméről szóló 2001.
évi LXIV. törvény alapján
a kulturális örökség ingó
és ingatlan elemeinek
védelmével,
megóvásával,
fenntartásával és
bemutatásával
kapcsolatos állami
feladatok ellátásának
támogatására szolgál,
beleértve a szakmai
rendezvényeket is,
valamint finanszírozza
az egyéb kulturális
közfeladatok, szakmai
feladatok ellátását és
ahhoz kapcsolódó
működés elősegítését.

303002

30/1/44 Világörökségi
törvényből adódó feladatok
ellátása

56

343239

30/1/45 Magyar
Kormánytisztviselői Kar
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Az előirányzatból
indokolt esetben helyi
védettség alatt álló
ingatlannal kapcsolatos
feladatok is
támogathatók.
Az előirányzat biztosítja
továbbá az Egyesült
Nemzetek Oktatási,
Tudományos és
Kulturális Szervezete
(UNESCO) kulturális
tárgyú egyezményeinek,
valamint az Európai
Unió és az Európa
Tanács kulturális
örökséggel összefüggő
kezdeményezéseinek
végrehajtásából fakadó
szakmai feladatok
támogatását.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
elsődlegesen a
világörökségről szóló
2011. évi LXXVII. törvény
12. § (3) bekezdésében
foglalt feladatok,
továbbá a
magyarországi
világörökségi és
világörökségi
várományos helyszínek
védelmével,
megóvásával,
kezelésével,
fenntartásával
kapcsolatos egyéb
feladatok (különösen
világörökségi
gondnokságok
támogatása,
világörökségi helyszínek
védelme, megóvása,
bemutatása, ismertté
tétele, világörökségi
kezelési tervek
elkészítése) ellátásának
támogatására szolgál.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a Magyar
Kormánytisztviselői Kar

költségvetési szerv,
közgyűjtemény,
muzeális intézmény,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által
fenntartott intézmény,
helyi nemzetiségi
önkormányzat, többcélú
kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány,
egyházi jogi személy,
gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel vagy
megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

Magyar
Kormánytisztviselői Kar

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a

-

-

-

839

840

működésének támogatása

333751

30/1/46 Ludovika Campus

58

376973

30/1/47 Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány
támogatása

59

303013

30/1/48 Nemzeti
emlékhelyekkel kapcsolatos
feladatok ellátása

60

378540

30/1/49 Európai Tett és

döntés alapján támogatási
szerződéssel

Nemzeti Közszolgálati
Egyetem

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján
megállapodással vagy
támogatási szerződéssel

kifizetéssel

költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

Kék Bolygó
pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
Klímavédelmi Alapítvány kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal

egyösszegű kifizetéssel
vagy időarányos/
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés vagy
támogatói okirat
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

költségvetési szerv,
közgyűjtemény,
muzeális intézmény,
helyi önkormányzat,
helyi önkormányzat által
fenntartott intézmény,
helyi nemzetiségi
önkormányzat, többcélú
kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány,
egyházi jogi személy,
gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel, támogatói
okirattal vagy
megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

Tett és Védelem

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)

-

-

-
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működésének
támogatására szolgál.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a
Nemzeti Közszolgálati
Egyetem elhelyezése a
Ludovika Campusban
állami beruházáshoz
kapcsolódó feladatok
megvalósítására nyújt
fedezetet.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
A Kék Bolygó
Klímavédelmi
Alapítványnak a
Miniszterelnökséget
vezető miniszter ágazati
feladataihoz kapcsolódó
tevékenységének
támogatása. A
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a
kulturális örökség
védelméről szóló 2001.
évi LXIV. törvényben
meghatározott, a
nemzeti emlékhelyek
védelmével,
megóvásával,
fenntartásával,
bemutatásával,
fejlesztésével
kapcsolatosan felmerülő
működési vagy
felhalmozási jellegű
kiadások fedezetét
biztosító állami
feladatok ellátásának
támogatására szolgál. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az Európai Tett és

61

347773

62

347862

63

347917

Védelem Liga (APLE Action and Protection
League of Europe)
létrehozásának és
szakmai feladatai
ellátásának támogatása.
A támogatás a
támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/50 Határon túli műemlék- Az előirányzat célja a
felújítási program
határon túli magyar
vonatkozású épített
kulturális örökség
értékeinek feltárását,
megóvását,
megismertetését célzó
Rómer Flóris Tervről
szóló 1549/2015. (VIII. 7.)
Korm. határozat alapján
a Rómer Flóris Terv
végrehajtásának
támogatása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/54 Nemzeti Táncszínház új Az előirányzat célja játszóhelye kialakításának
különös tekintettel a
támogatása
Nemzeti Táncszínház új
játszóhelyének
kialakításáról szóló
1435/2014. (VII. 31.)
Korm. határozatra - a
Nemzeti Táncszínház új
játszóhelye
kialakításának
finanszírozása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/55 Területrendezési
Az előirányzat célja a
feladatok
területrendezési
közfeladatok
támogatása, valamint e
szakmai feladatokhoz
kapcsolódó egyéb
projektek és
feladatarányos
működési költségek
támogatása. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már

Alapítvány (APLE Action and Protection
League of Europe)

kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

vagy időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

bekezdése alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

Teleki László Alapítvány,
hazai vagy külföldi jogi
személy, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
egyesület, alapítvány,
egyházi jogi személy,
nonprofit gazdasági
társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül
azzal, hogy a határon
túli szervezetnek és a
külföldi szervezetnek
támogatási kérelem
alapján nyújtott
határon túli
költségvetési
támogatás esetén
biztosíték kikötésére
nem kerül sor

-

igénybe
vehető

-

gazdasági társaság, jogi
személy, költségvetési
szerv

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül
kérelemre meghozott egyedi döntés alapján,
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit
Kft., megyei
önkormányzat, központi
költségvetési szerv,
egyesület, alapítvány,
non- profit, valamint
közhasznú jogállású
szervezet, költségvetési
szerv, többcélú
kistérségi társulás,
gazdasági társaság

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján,
a költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

igénybe
vehető
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Védelem
Ligával kapcsolatos kiadások

-

841

842

348040

65

348617

jogi személy, központi
költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
bevett egyház, egyházi
jogi személy, civil
szervezet, közalapítvány,
gazdasági társaság,
gazdálkodó szervezetek

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-
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megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/56 Holokauszt emlékévvel Az előirányzat célja kapcsolatos kiemelt projektek
különös tekintettel a
támogatása
magyarországi
Holokauszt 70.
évfordulójához
kapcsolódó
megemlékezések és
programok
megvalósításával
kapcsolatos
intézkedésekről,
valamint egyes
kormányhatározatok
módosításáról szóló
1512/2014. (IX. 16.)
Korm. határozatra, a
rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő
előirányzat
átcsoportosításról, a
pártalapítványok
tartalékának
átcsoportosításáról,
egyes
kormányhatározatok
módosításáról, továbbá
egyes
kormányhatározatok
végrehajtása során
alkalmazandó eltérő
rendelkezésekről szóló
1563/2014. (X. 2.) Korm.
határozatra, valamint az
Európa Tanács
Parlamenti
Közgyűlésének 2012.
évben elfogadott 1883.
számú határozatában
foglalt egyes ajánlások
végrehajtásáról szóló
1833/2014. (XII. 29.)
Korm. határozatra [a
továbbiakban:
1833/2014. (XII. 29.)
Korm. határozat] támogatás nyújtása a
Holokauszt emlékévvel
kapcsolatos egyes
kiemelt projekteket
megvalósító
szervezetek részére.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/57 Kulturális fejlesztési,

66

367728

67

367739

30/1/57/2 Helikon
Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb
feladatok ellátásának
támogatása

68

367740

30/1/57/3
Várgondnokság
Közhasznú Nonprofit Kft.
kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb
feladatok ellátásának
támogatása

69

367751

30/1/57/4 Budavári
Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft.
kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb
feladatok ellátásának

Az előirányzat a
Gödöllői Királyi Kastély
Közhasznú Nonprofit
Kft. által ellátott szakmai
feladatok, valamint azzal
kapcsolatos általános
(működési,
felhalmozási)
költségeinek
támogatásához biztosít
forrást.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a Helikon
Nonprofit Kft. által
ellátott szakmai
feladatok, valamint azzal
kapcsolatos általános
(működési,
felhalmozási)
költségeinek
támogatásához biztosít
forrást.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a
Várgondnokság
Közhasznú Nonprofit
Kft. jogutódja által
ellátott szakmai
feladatok, valamint azzal
kapcsolatos általános
(működési,
felhalmozási)
költségeinek
támogatásához biztosít
forrást.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a
Budavári
Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit
Kft. jogutódja által
ellátott szakmai

gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig

-

igénybe
vehető

-
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örökségvédelmi és egyéb
feladatok ellátásának
támogatása gazdasági
társaságok részére
30/1/57/1 Gödöllői
Királyi Kastély Közhasznú
Nonprofit Kft. kulturális
fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb
feladatai ellátásának
támogatása

843

844

támogatása

367762

71

367773

72

374751

vagy összeghatár
megjelölése nélkül

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

igénybe
vehető

-

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-
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feladatok, valamint azzal
kapcsolatos általános
(működési,
felhalmozási)
költségeinek
támogatásához biztosít
forrást.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/57/5 Millenáris
Az előirányzat a
gazdasági társaság
Tudományos Kulturális
Millenáris Tudományos
Közhasznú Nonprofit Kft. Kulturális Közhasznú
kulturális fejlesztési,
Nonprofit Kft. által
örökségvédelmi és egyéb ellátott szakmai
feladatok ellátásának
feladatok, valamint azzal
támogatása
kapcsolatos általános
(működési,
felhalmozási)
költségeinek
támogatásához biztosít
forrást.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/57/6 Eszterháza
Az előirányzat az
gazdasági társaság
Kulturális, Kutató- és
Eszterháza Kulturális,
Fesztiválközpont
Kutató- és
Közhasznú Nonprofit Kft. Fesztiválközpont
kulturális fejlesztési,
Közhasznú Nonprofit
örökségvédelmi és egyéb Kft. által ellátott szakmai
feladatok ellátásának
feladatok, valamint azzal
támogatása
kapcsolatos általános
(működési,
felhalmozási)
költségeinek
támogatásához biztosít
forrást.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/57/7 Nemzeti
Az előirányzat a
gazdasági társaság
Örökségvédelmi
Nemzeti
Fejlesztési Nonprofit Kft. Örökségvédelmi
kulturális fejlesztési,
Fejlesztési Nonprofit Kft.
örökségvédelmi és egyéb által ellátott szakmai
feladatai ellátásának
feladatok, valamint azzal
támogatása
kapcsolatos általános
(működési,
felhalmozási)
költségeinek
támogatásához biztosít

374762

74

379073

75

348751

76

380595

gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

civil szervezet

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

jogi személy, különösen
központi költségvetési
szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
köztestület, egyesület,
alapítvány, nonprofit,
valamint közhasznú
jogállású szervezet,

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy teljesítésarányos részletekben
történő kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

igénybe
vehető
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forrást.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/57/8 Egyéb
Az előirányzat
gazdasági társaság
gazdasági társaságok
kulturális, fejlesztési,
által ellátott kulturális,
örökségvédelmi és egyéb fejlesztési,
feladatai ellátásának
örökségvédelmi és
támogatása
egyéb szakmai feladatok
támogatásához biztosít
forrást. A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a
30/1/57/9.
Várkapitányság Nonprofit Várkapitányság
Nonprofit Zrt. által
Zrt. kulturális fejlesztési,
örökségvédelmi és egyéb ellátott szakmai
feladatok, valamint azzal
feladatok ellátásának
kapcsolatos általános
támogatása
(működési,
felhalmozási)
költségeinek
támogatásához biztosít
forrást.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/58 Örökségvédelmi civil
A kulturális örökség
szervezetek támogatása
védelmét, ismertté
tételét, nemzetközi és
határon túli feladatainak
ellátását segítő
örökségvédelmi civil
szervezetek támogatása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/59 Európa Kulturális
Az előirányzat
Fővárosa 2023 cím viselésével
támogatást nyújt az
kapcsolatos feladatok
Európa Kulturális
támogatása
Fővárosa 2023 cím
viselésével kapcsolatos
feladatok támogatására.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy

-

845

846

77

348351

költségvetési szerv,
gazdasági társaság
központi költségvetési
szerv

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatói
okirattal vagy támogatási
szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

okirat vagy
szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-
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megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
30/1/60 Fővárosi és megyei
Az előirányzat célja:
kormányhivatalok működésével 1. a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kapcsolatos egyéb feladatok
különösen a fővárosi és
megyei
kormányhivatalok
működésével
kapcsolatos likviditási
problémák kezelésével
összefüggő költségeinek, valamint a
fővárosi és megyei
kormányhivatalok
működésével
kapcsolatban más
szervnél felmerülő
költségek biztosítása;
2. a Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalról
szóló 22/2012. (II. 29.)
Korm. rendelet 8. § (14)
bekezdése szerinti
felügyeleti díj
fogadásának és
továbbutalásának,
valamint a fővárosi és
megyei
kormányhivatalokat
megillető felügyeleti
díjak átutalásának
biztosítása, azzal, hogy
fővárosi és megyei
kormányhivatalokat
mint az élelmiszerláncfelügyeleti szerveket
megillető díjak az
élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI.
törvény 47/B. § (10)
bekezdésében
meghatározott
felhasználási célokra
használhatók fel;
3. a fővárosi és megyei
kormányhivatal uniós
forrásból megvalósított
projektjéhez kapcsolódó
fenntartási, üzemeltetési
költségekből eredő
működési kiadásokhoz
forrás biztosítása
előirányzatátcsoportosítással a
központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség
fejezet, 12. Fővárosi,
megyei
kormányhivatalok és
járási kormányhivatalok

032696

30/1/63 Szabadságharcosokért
Közalapítvány támogatása

79

349617

30/1/66 Kormányablak
program megvalósítása

Szabadságharcosokért
Közalapítvány

pályázati rendszeren kívül
kérelemre meghozott
egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

központi költségvetési
szerv, NEKSZT Nemzeti
Elektronikus
Közbeszerzési
Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatói
okirattal vagy támogatási
szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-
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cím javára. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
A költségvetési
támogatás
visszatérítendő
formában is nyújtható.
Az előirányzat
elsődlegesen a
Szabadságharcosokért
Közalapítvány
működésének
támogatására szolgál.
Az éves szakmai
programban nem
szereplő tevékenység az
alapító okiratban
foglaltakkal
összhangban
támogatható. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat az alábbi
célok bármelyikére
felhasználható:
a) a Kormányablak
Program fizikai
megvalósítása, új
kormányablakok
létrehozása, teljes körű
kialakítása,
b) a már működő
kormányablakok
állagmegóvása
(beleértve a fizikai
infrastruktúrát és az
ingóságokat is) és
fejlesztése, a
feladatellátáshoz
kapcsolódó számítógép
szoftver licencek
beszerzése, informatikai
infrastruktúra
kialakítása, fejlesztése,
fenntartása,
üzemeltetése,
c) a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal adóügyi
ügyfélszolgálatainak
kormányablakokba
integrálása vagy más
ügyfélszolgálat
kormányablakká történő
átalakítása, egyes

847

848
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ügyfélszolgálati
feladatok
kormányablakokba
integrálása,
d) települési ügysegédi
rendszer kialakítása és
fejlesztése,
e) mobilizált
kormányablak
ügyfélszolgálat
kialakítása, fejlesztése
(bővítése),
f) a fővárosi és megyei
kormányhivatalokon
kívüli, arra kijelölt
szervezet által, a
mobilizált kormányablak
hálózat fejlesztése, teljes
körű üzemeltetése és
működtetése (ideértve a
gépjárművezetők
alkalmazását is).
Az előirányzat céljához
illeszkedő fejlesztési
célkitűzésekhez
szükséges források
fejezetek közötti
előirányzatátcsoportosítással is
biztosíthatóak,
amennyiben az
előirányzat célját más
fejezet vagy más
fejezeten belüli
szervezet valósítja meg.
Az előirányzat a fővárosi
és megyei
kormányhivatal uniós
forrásból megvalósított
projektjéhez kapcsolódó
fenntartási, üzemeltetési
költségekből eredő
működési kiadásokhoz
forrás biztosítása
fejezeten belüli
előirányzatátcsoportosítással a XI.
Miniszterelnökség
fejezet, 12. Fővárosi,
megyei
kormányhivatalok és
járási kormányhivatalok
cím javára vagy
fejezetek közötti
előirányzatátcsoportosítással,
amennyiben az
előirányzat céljával
összefüggő költségek - a
tevékenység jellegéből
adódóan - más
fejezetnél vagy más
fejezet alá tartozó
szervezetnél merülnek

355717

30/1/67 Egyes megyei jogú
városok fejlesztési célú
támogatása

Az 1003/2016. (I. 13.)
Korm. határozat 2.
mellékletében
meghatározott
települési
önkormányzat.

támogatói okirattal,
egyedi döntés és kérelem
benyújtása nélkül,
jogszabály alapján

A költségvetési
támogatás 100%-a
támogatási előlegként
kerül kifizetésre.

egyösszegű közvetlen
kifizetéssel

A költségvetési
támogatás 2018.
január 31-éig fel
nem használt részét
2018. március 31éig kell visszafizetni.
A jogosulatlanul
igénybe vett
költségvetési
támogatás összegét
az innovációért és
technológiáért
felelős miniszter
(mint a nemzeti
fejlesztési miniszter
jogutódja) javaslata
alapján a miniszter
állapítja meg, és
kötelezi annak
visszafizetésére a
kedvezményezettet.

Az Ávr. 84. § (1)
bekezdés c) pontja
alapján a támogató
eltekint a biztosíték
nyújtásától

-

-

-
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fel.
A költségvetési
támogatás valamennyi
esetben a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja az
egyes megyei jogú
városok fejlesztési célú
támogatásáról szóló
1003/2016. (I. 13.) Korm.
határozat [a
továbbiakban:
1003/2016. (I. 13.) Korm.
határozat] 3. pontjában
meghatározott
költségvetési támogatás
biztosítása
a) az 1003/2016. (I. 13.)
Korm. határozat 3. pont
b) alpontjában
meghatározott
támogatott
tevékenységnek a
megvalósításához,
b) a támogatott
tevékenység
megvalósítására
vonatkozó,
ba) a költségvetési
támogatás
felhasználásának
szakmai vonatkozásait
és tapasztalatait
részletező, a támogatott
tevékenység
megvalósítása során
lefolytatott
közbeszerzést és egyéb
beszerzést bemutató, a
megvalósítás
eredményességét
elemző, a szükséges
hatósági engedélyek
másolatát tartalmazó
szakmai elszámolást,
valamint
bb) a támogatott
tevékenységnek a
támogatási időszakban
felmerült és 2018. január
31- éig pénzügyileg
teljesített költségeket
tartalmazó pénzügyi
elszámolást magában
foglaló beszámolónak
2018. március 31-éig
történő benyújtása és
annak a nemzeti
fejlesztési miniszter
általi felülvizsgálata,

849

850

350928

30/1/68 Károlyi József
Alapítvány támogatása

82

353628

30/1/73 Nemzetközi
kötelezettségek teljesítése

83

353639

30/1/74 Egyes kiemelt
rekonstrukciók és szakmai
programok támogatása

Károlyi József
Alapítvány

EASTR Területi
Kormány- hivatalok
Európai Szervezete, IHRA
Nemzetközi Holokauszt
Emlékezési Szövetség,
UNESCO, Európai Unió,
ICCROM (International
Centre for the Study of
the Preservation and
Restoration of Cultural
Property - Kulturális
Javak Megőrzésének és
Helyreállításának
Nemzetközi
Tudományos Központja)
Az előirányzat célja az
magyarországi
egyes kiemelt
székhelyű jogi személy,
rekonstrukciók és
központi költségvetési
szakmai programok,
szerv, helyi
valamint támogatás
önkormányzat, helyi
nyújtása a
önkormányzat által
magyarországi zsidó
fenntartott intézmény,
temetők felújítása
bevett egyház, egyházi
céljából a temetők
jogi személy, civil
tulajdonosainak,
szervezet, közalapítvány,
fenntartóinak,
gazdasági társaság, nem
gondozóinak vagy a
magyarországi
tulajdonos
székhelyű jogi személy,
megbízásából eljáró civil jogi személyiséggel nem
szervezeteknek a
rendelkező szervezet,

pályázati rendszeren kívül
kérelemre meghozott
egyedi döntés alapján,
támogatási szerződéssel

-

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján vagy
pályázati úton támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal vagy
megállapodással

előleg biztosítható

-

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

egyösszegű közvetlen
kifizetéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés szerint

-

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

-

-

-

-

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül,
azzal, hogy az Ávr.
84. § b) és d) pontja
szerinti esetben
biztosíték kikötésére
nem kerül sor

-

igénybe
vehető

-
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valamint az Ávr. 100. §
(1) bekezdése szerinti
ellenőrzése mellett, a
költségvetési támogatás
felhasználásáról a
kedvezményezett által
vezetett elkülönített
nyilvántartás alapján.
Az előirányzat terhére
nyújtott támogatás nem
használható fel olyan
tevékenységre, amely
megvalósításának
következtében az
előirányzat terhére
nyújtott támogatás az
EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdése szerinti
állami támogatásnak
minősülne.
Az előirányzat
elsődleges célja a
Károlyi József Alapítvány
szakmai feladatainak és
kapcsolódó
működésének
támogatása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat fedezetet
biztosít az EASTR
Területi
Kormányhivatalok
Európai Szervezete, az
IHRA Nemzetközi
Holokauszt Emlékezési
Szövetség felé fennálló
nemzetközi
kötelezettségek,
valamint az URBACT,
UNESCO, ICCROM
tagdíjak teljesítésére.

353640

30/1/75 Nemzeti Hauszmann
Terv

85

354851

30/1/76 AVICENNA Kutatási
Nonprofit Kft. működésének
támogatása

86

356051

30/1/77 Széchenyi
Programiroda Tanácsadó és
Szolgáltató NKft. működéséhez
és feladatainak ellátásához
szükséges hozzájárulás

határon túli egyház,
egyházi jogi személy és
intézménye

jogi személy, központi
költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
bevett egyház, egyházi
jogi személy, civil
szervezet, közalapítvány,
gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívüli
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal vagy
megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

AVICENNA Kutatási
Nonprofit Kft.

pályázati rendszeren kívül
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

igénybe
vehető

-

Széchenyi Programiroda jogszabály vagy Tanácsadó és
pályázati rendszeren kívül,
Szolgáltató NKft.
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-
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1833/2014. (XII. 29.)
Korm. határozatban
foglalt szempontok
érvényesítésével.
A költségvetési
támogatás támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
Nemzeti Hauszmann
Terv (2014-2024)
előkészítéséhez
szükséges
intézkedésekről szóló
1377/2014. (VII. 10.)
Korm. határozat alapján
a „Nemzeti Hauszmannterv a budai Várnegyed
megújításáért” címmel
indított átfogó
rekonstrukciós program,
annak keretében a
Palotanegyed és a
Polgárváros
nagyszabású
rekonstrukciója
támogatására szolgál. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja az
AVICENNA Kutatási
Nonprofit Kft.
működésének
támogatásához forrás
biztosítása. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
A Széchenyi
Programiroda
Tanácsadó és
Szolgáltató NKft.
működéséhez és
feladatainak ellátásához
szükséges hozzájárulás
biztosítása, amely
magában foglalja a
közfeladatához
kapcsolódóan a
tulajdonosi joggyakorló
jóváhagyásával
megvalósított uniós

851

852

358951

30/1/78 Modern Városok
Program

88

359506

30/1/80 Borsi, Rákóczi-kastély
helyreállítása

89

359517

30/1/81 Szabolcs-SzatmárBereg megye és Kárpátalja
fejlesztési feladatok

a Modern Városok
Program
megvalósításáról szóló
kormányrendeletben
foglaltak szerint

a Modern Városok
Program megvalósításáról
szóló kormányrendeletben foglaltak
szerint támogatói okirattal

a Modern Városok
a Modern Városok Program
Program
megvalósításáról szóló
megvalósításáról szóló kormányrendeletben
kormányrendeletben
foglaltak szerint
foglaltak szerint

támogatói okirat
szerint

a Modern Városok
Program
megvalósításáról
szóló
kormányrendeletben
foglaltak szerint

-

-

-

hazai és külföldi jogi
személy, központi
költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
bevett egyház, egyházi
jogi személy, civil
szervezet, közalapítvány,
alapítvány, gazdasági
társaság

jogszabály alapján vagy pályázati rendszeren kívüli
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal vagy
megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül
azzal, hogy a határon
túli szervezetnek és a
külföldi szervezetnek
támogatási kérelem
alapján nyújtott
határon túli
költségvetési
támogatás esetén
biztosíték kikötésére
nem kerül sor

-

igénybe
vehető

-

magyarországi
székhelyű jogi személy,
külföldi szervezet,
Magyarországgal
szomszédos országban
székhellyel rendelkező,
határon túli szervezet,
központi költségvetési
szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzati
költségvetési szerv,
nemzetiségi

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal vagy
megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül
azzal, hogy a határon
túli szervezetnek és a
külföldi szervezetnek
támogatási kérelem
alapján nyújtott

Bethlen
Gábor
Alapkezelő
Zrt.

-

-
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projektek uniós
forrásból nem
támogatható
költségeinek biztosítását
is.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
Modern Városok
Program megvalósítása,
a Modern Városok
Program
megvalósításáról szóló
kormányrendeletben
foglaltak szerint. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
borsi Rákóczi-kastély
helyreállítása, a borsi
Rákóczi-kastély közös
hasznosítása érdekében
az épületegyüttes
helyreállításának
folytatása.
A helyreállítással
összefüggő kiadások
finanszírozása, beleértve
különösen az
előkészítést, tervezést és
a megvalósításhoz
kapcsolódó művezetést
és egyéb kötelező
tevékenységeket is. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Kárpátalja
fejlesztési feladatok
megvalósításának
támogatása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.

90

362040

30/1/83 Miniszterelnökség
tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó társaságok
működéséhez és feladatainak
ellátásához szükséges
hozzájárulás

91

367028

30/1/84 Területi
infrastrukturális fejlesztések

92

368662

30/1/85 Az Óbudai-sziget
állami tulajdonban lévő
területeinek fejlesztése és
hasznosítása

Az előirányzat célja a
Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó
gazdasági társaságok
szakmai feladatainak és
ezen szakmai
feladataihoz kapcsolódó
működésének
ellátásához szükséges
források biztosítása.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja
egyes megyei jogú
városok helyi hatással
bíró infrastrukturális
fejlesztéseinek
támogatása (különösen
helyi közutak és
közművek fejlesztése).
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.

a Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó
gazdasági társaságok

kérelemre hozott egyedi
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

megyei jogú város
önkormányzata

Az előirányzat a
Hajógyári- sziget
közösségi és kulturális
fejlesztési
koncepciójáról szóló
1604/2014. (XI. 4.) Korm.
határozat 1. pontja
alapján elkészített, az
Óbudai-sziget állami
tulajdonban lévő
területeinek elsősorban
közcélú hasznosítást
szolgáló fejlesztéséhez
kapcsolódó, azokat
előkészítő - beleértve a
terület hasznosításához
elengedhetetlen egyéb
(pl. árvízvédelem) feladatok támogatására
szolgál.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy

jogi személy különösen:
költségvetési szerv,
közgyűjtemény,
muzeális intézmény,
gazdálkodó szervezet,
civil szervezet, helyi
önkormányzat,
fenntartott intézmény,
nemzetiségi
önkormányzat, többcélú
kistérségi társulás,
egyesület, alapítvány,
egyházi jogi személy,
gazdasági társaság,
bevett egyház, egyházi
jogi személy,
közalapítvány részére

előleg adható

egyösszegű kifizetéssel
vagy részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

pályázati rendszeren kívüli előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül,
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel vagy
támogatói okirattal vagy
megállapodással

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

előleg biztosítható

határon túli
költségvetési
támogatás esetén
biztosíték kikötésére
nem kerül sor
Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül
azzal, hogy a
támogató a
biztosíték kikötésétől
eltekint akkor, ha az
Ávr. 84. § (1)
bekezdés c)
pontjában foglalt
feltételek
valamelyike fennáll
Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

-

-

-

-

igénybe
vehető

-
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önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzati
költségvetési szerv

853

854

360562

30/1/86 Népi Építészeti
Program

94

360584

30/1/88 Nemzeti
Kastélyprogram

95

360606

30/1/90 Nemzeti Várprogram

jogi személy, központi
költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
bevett egyház, egyházi
jogi személy, civil
szervezet, közalapítvány,
alapítvány gazdasági
társaság, magánszemély

jogszabály alapján vagy pályázati rendszeren kívüli
kérelemre hozott - egyedi
döntés alapján vagy
pályázati úton támogatási
szerződéssel, támogatói
okirattal vagy
megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

jogi személy, központi
jogszabály vagy költségvetési szerv, helyi pályázati rendszeren kívül
önkormányzat,
kérelemre hozott - egyedi
gazdasági társaság
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-

jogi személy, központi
jogszabály vagy költségvetési szerv, helyi pályázati rendszeren kívül
önkormányzat,
kérelemre hozott - egyedi
gazdasági társaság
döntés alapján,
támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy teljesítésarányos részletekben
történő kifizetéssel és
előirányzatátcsoportosítással

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-
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megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
Népi Építészeti Program
keretében műemléki
értékkel rendelkező népi
építészeti emlék
támogatása. A Népi
Építészeti Program
támogatási kerete révén
elősegíti a nemzet közös
örökségéhez tartozó
népi műemlékállomány
és népi építészetünk
egyéb hiteles
emlékeinek
fennmaradását.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
A támogatásnak nem
feltétele a műemléki
védettség fennállása.
Az előirányzat célja különös tekintettel a
Nemzeti
Kastélyprogram és a
Nemzeti Várprogram
felülvizsgálatáról szóló
1773/2016. (XII. 15.)
Korm. határozatra
[a továbbiakban:
1773/2016. (XII. 15.)
Korm. határozat] - a
Nemzeti
Kastélyprogramhoz
kapcsolódó fejlesztések
finanszírozása, melyek
az egyes helyszínek
fenntartható
működtetéséhez
szükségesek, de európai
uniós forrásból nem
biztosíthatóak.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja különös tekintettel az
1773/2016. (XII. 15.)
Korm. határozatra - a
Nemzeti Várprogramhoz
kapcsolódó várak
megőrzése, bemutatása,
turisztikai célú

367273

30/1/92 Habsburg Ottó
Alapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához
szükséges hozzájárulás

97

367784

30/1/93 Településképiés Okos Város feladatok

Habsburg Ottó
Alapítvány

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

Magyar Építész Kamara, pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
egyesület, alapítvány,
kérelemre hozott egyedi
nonprofit, valamint
döntés alapján támogatási
közhasznú jogállású
szerződéssel
szervezet, költségvetési
szerv, helyi nemzetiségi
önkormányzat, többcélú
kistérségi társulás,
gazdasági társaság

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés szerint

az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

igénybe
vehető

-
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fejlesztése és a
fejlesztések
finanszírozása, melyek
az egyes helyszínek
fenntartható
működtetéséhez
szükségesek, de európai
uniós forrásból nem
biztosíthatóak.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
Habsburg Ottó
Alapítvány szakmai
feladatainak és
működésének
támogatása. Az éves
szakmai programban
nem szereplő
tevékenység a Civil
törvényben foglaltak
szerint támogatható.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat terhére a
magyarországi
települések jellegzetes
és értékes arculatának
megóvása, kialakítása,
az épített és a
természeti környezet
egységes védelme,
egyben az építési
beruházások gyors és
sikeres
megvalósíthatósága
érdekében a
településkép
védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvényben és
a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 43/A. §-ában
meghatározott
településképi arculati
kézikönyv
elkészítésének a Magyar
Építész Kamara által
történő szakmai
véleményezésének
finanszírozása
támogatható.
Az előirányzat a
településkép
védelméről szóló 2016.

855

856

368840

30/1/94 Közép-Duna menti
térségfejlesztési feladatok

99

375517

30/1/95 Magyarország Barátai
Alapítvány támogatása

Az előirányzat
felhasználásának célja a
Magyarország Barátai

helyi önkormányzat,
helyi önkormányzati
társulás, helyi
önkormányzat által
fenntartott intézmény,
köztestület, gazdasági
társaság, központi
költségvetési szerv,
alapítvány, egyesület,
nonprofit, valamint
közhasznú jogállású
szervezet
Magyarország Barátai
Alapítvány

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdése alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján,
a költségvetési

-

igénybe
vehető

-

-

-
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évi LXXIV. törvény 1/A.
Országos településképvédelem alcíméhez
kapcsolódó tanulmány,
rendezvény, projekt
támogatására, továbbá
a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 2. § 5a. és 5b.
pontja szerinti okos
városhoz és okos város
módszertanhoz,
valamint a 6. § (2b)
bekezdése szerinti okos
város stratégiájához
kapcsolódó tanulmány,
szakértés, oktatás és
rendezvény, projekt
támogatására szolgál.
Az előirányzat továbbá a
Lechner Tudásközpont,
Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság által a
314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet kijelölései
alapján az okos város
fejlesztések
koordinálásával
kapcsolatos fejlesztési
módszertani,
szemléletformáló és
konzultációs feladatok
ellátásával, a
településértékelés és
monitoring rendszer
működtetésével
kapcsolatos szakmai és
koordinációs feladatok
elvégzésének
finanszírozásához
biztosít forrást.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a KözépDuna menti
térségfejlesztési beleértve többek között
az
infrastruktúrafejlesztési,
innovációs, lokalizációs,
képzési - feladatok
megvalósításához
szükséges forrást
biztosítja.

363662

30/1/99 Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ
megszüntetésével összefüggő
zárási feladatok

szerződéssel

gazdasági társaság,
központi költségvetési
szerv, köztestületi
költségvetési szerv

részletekben történő
kifizetéssel,

-

-

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel

támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül.

-

-

-

-

-
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Alapítvány szakmai
feladatainak és
működésének
nemzetpolitikai célú
támogatása.
Az éves szakmai
programban nem
szereplő tevékenység a
Civil törvényben
foglaltak szerint
támogatható.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
A Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási
Központnak (a
továbbiakban: Forster
Központ), a
Miniszterelnökség
fizetési számlájára
átvezetett - az európai
uniós forrásokból és a
Norvég Alapból
finanszírozott
programokhoz nem
kapcsolódó - 2016.
december 31-ei
pénzeszközeinek a
közfeladatokat 2017.
január 1-jét követően
ellátó szervezetek
részére történő
biztosítása.
A pénzeszközök
továbbutalása az
egyes központi
hivatalok és
költségvetési szervi
formában működő
minisztériumi
háttérintézmények
felülvizsgálatával
összefüggő
jogutódlásáról, valamint
egyes közfeladatok
átvételéről
szóló 378/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 37. § (1)
bekezdése szerint - a
megszűnő Forster
Központ éves
költségvetési
beszámolójának
elkészítéséért felelős kijelölt szervezet által
benyújtott
adatszolgáltatása
alapján történik.

857

296668

30/2 Fejezeti általános tartalék

102

258767

103

228895

30/3 Határon túli magyarok
programjainak támogatása
30/3/1 Nemzetpolitikai
tevékenység támogatása

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján okirattal
vagy megállapodással

előirányzatátcsoportosítással

okirat vagy
megállapodás
szerint

1. Az előirányzat terhére
a következő
felhasználási célok
bármelyikére nyújtható
vissza nem térítendő
költségvetési támogatás
feladatfinanszírozás és
az ahhoz kapcsolódó
arányos működési
költség támogatására:
a) a külhoni magyarok
oktatási vagy kiemelten
fontos egyházi,
kulturális
programjainak, a
külhoni magyarság
támogatásához
kapcsolódó
tevékenységeknek,
valamint a külhoni
média vagy könyvkiadás
támogatása céljából,
b) a nemzetpolitikai
szempontból kiemelt
jelentőségű
tevékenységek és
fejlesztési célok
támogatására, c) a
határon túli
magyarsággal
együttműködő
magyarországi
székhelyű jogi személy
és jogi személyiséggel
nem rendelkező
szervezet határon túli,
valamint külföldi
szervezet megerősítését
szolgáló
tevékenységének
támogatására,

jogszabály vagy
- pályázati rendszeren
kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján
támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal
vagy megállapodással

egyösszegű kifizetéssel,
időarányos vagy
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel, előirányzatátcsoportosítással

szerződés vagy
okirat vagy
megállapodás
szerint

magyarországi
székhelyű jogi személy,
külföldi szervezet,
Magyarországgal
szomszédos országban
székhellyel rendelkező,
határon túli szervezet,
központi költségvetési
szerv, helyi
önkormányzat, helyi
önkormányzati
költségvetési szerv,
nemzetiségi
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzati
költségvetési szerv

előleg biztosítható

-

-

-

-

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján,
a költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül
azzal, hogy a határon
túli szervezetnek és a
külföldi szervezetnek
támogatási kérelem
alapján nyújtott
határon túli
költségvetési
támogatás esetén
biztosíték kikötésére
nem kerül sor.

-

-

-
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Az előirányzat az
központi költségvetési
esetlegesen felmerülő,
szerv
előre nem tervezhető év
közbeni kiadások
finanszírozására nyújt
fedezetet.
A Fejezeti általános
tartalék - az Év közben
jelentkező
többletfeladatok
kiadásai (ÁHT azonosító:
302213) előirányzat
közbeiktatásával használható fel.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.

858

101
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d) a Kőrösi Csoma
Sándor Program
keretében a program
célkitűzéseivel
összhangban olyan
tevékenységek
megvalósítására,
amelyeknek a célja a
diaszpórában élő
magyar közösségek
megerősítése, a hétvégi
iskolák szakmai
színvonalának emelése,
a cserkészcsapatok
munkájának segítése, a
magyar néptánc és
népzenei hagyományok
ápolása, a magán- és
közösségi gyűjtemények
(könyvtárak, levéltárak,
múzeumok) anyagainak
felméréséhez szakmai
segítség nyújtása, az
egyházi közösségek
munkájának segítése, a
diaszpóra történetét
kutató munka végzése,
a magyar identitás
megőrzése, a többedik
generáció bátorítása
magyar gyökereik
megismerésére,
e) a Mikes Kelemen
Program keretében a
program célkitűzéseivel
összhangban lévő
tevékenységek
megvalósítására,
f) határon túli
szervezetek
tevékenységeinek
támogatására, amelyek
elősegítik a magyar
igazolvánnyal, magyar
hozzátartozói
igazolvánnyal
rendelkező ukrán
állampolgárok oktatási,
kulturális, művészeti,
közművelődési,
tudományos, hitéleti,
média, sport, civil
társadalmi, helyi
önkormányzati
együttműködési,
magyar- magyar
együttműködési,
valamint kegyeleti
okokból Magyarországra
történő utazásait,
g) a Magyarság Háza
nemzeti identitás
kiállítása, látogató- és
oktatás- módszertani

859

860

104

351762

105

344762

30/3/2 Rákóczi Szövetség
működési és szakmai
feladatainak támogatása

30/5 Fővárosi és megyei
kormányhivatalok peres ügyei

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatási
szerződéssel

egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő
kifizetéssel,

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül
kérelemre - meghozott
egyedi döntés alapján

szerződés szerint

-

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

-

-

-

-
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központja kialakítása,
valamint a Magyarság
Háza egyéb járulékos
felújítása céljából.
2. Az előirányzat terhére
a határon túli
szervezetek és külföldi
szervezetek
tevékenységhez
kapcsolódó működési
költségeinek
támogatása érdekében
vissza nem térítendő
költségvetési támogatás
nyújtható.
3. A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat
Rákóczi Szövetség
felhasználásának célja a
Rákóczi Szövetség
szakmai feladatainak és
működésének
nemzetpolitikai célú
támogatása
Az éves szakmai
programban nem
szereplő tevékenység a
Civil törvényben
foglaltak szerint
támogatható.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat a
központi költségvetési
miniszter egyedi
szerv
döntése alapján a
fővárosi és megyei
kormányhivatallal ideértve a fővárosi és
megyei kormányhivatal
önálló feladat- és
hatáskörrel rendelkező
szervezeti egységét vagy annak jogelődjével
szemben 9,0 millió forint
pertárgyértéket
meghaladó peres vagy
nemperes eljárásban
hozott jogerős bírósági
döntés alapján
megállapított fizetési
kötelezettség
ellentételezésére,
valamint teljesítésére
használható fel, ha
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annak viselése a
költségvetése terhére
nem biztosítható, és a
marasztalást tartalmazó
döntéssel összefüggő
bírósági eljárásban
eljárási hiba vagy
mulasztás nem terheli.
Az 50,0 millió forint
pertárgyértéket meg
nem haladó peres vagy
nemperes eljárás esetén
a kifizetés feltétele a
fizetési kötelezettség
fővárosi és megyei
kormányhivatal általi
teljesítése. Az
előirányzatból
munkaügyi perekkel
kapcsolatos kifizetések
nem finanszírozhatók,
kivéve, ha a per tárgyát
képező vitatott
munkáltatói intézkedés
meghozatalára a
fővárosi és megyei
kormányhivatalok
létrehozását
megelőzően került sor.
A költségvetési
támogatás a támogatási
igény benyújtásakor
már megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
106
107

359251
349306

32 Központi kezelésű előirányzatok
32/5 A PTNM tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
és kiadások
32/5/2 PIP Közép-Duna Menti
Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
tőkeemelése

108

377106

109

378551

110

361951

32/7/1 Miniszterelnökség
tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó gazdasági társaságok
tőkeemelése

111

376562

32/7/2 Miniszterelnökség
tulajdonosi joggyakorlásába
tartozó gazdasági társaságok
működéséhez szükséges
hozzájárulás

PIP Közép-Duna Menti
Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
tőkeemelése

PIP Közép-Duna Menti
Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

-

-

Alapítói határozatban
foglaltak szerint tőkeemelés
jogcímén

-

-

-

A Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó
gazdasági társaságok
tőkeemelése.
A Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó
gazdasági társaságok
egyéb módon nem
fedezett, nem szakmai
jellegű, működési
költségeinek
finanszírozása.
Az előirányzat terhére

Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó
gazdasági társaság

–

–

Alapítói határozatban
foglaltak szerint tőkeemelés
jogcímén

-

-

-

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

32/7 A Miniszterelnökség tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek
és kiadások

Miniszterelnökség
tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó
gazdasági társaság

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatói
okirattal

egyösszegű kifizetéssel
vagy időarányos,
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

támogatói okirat
szerint

-

-

-

861

862

112

380039

32/7/4 Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és Szolgáltató NKft.
működéséhez szükséges
hozzájárulás

támogatás már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat célja a
Széchenyi Programiroda
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és
Tanácsadó és
Szolgáltató NKft.
Szolgáltató NKft. egyéb
módon nem fedezett,
nem szakmai jellegű,
működési költségeinek
finanszírozása.

pályázati rendszeren kívül, előleg biztosítható
kérelemre hozott egyedi
döntés alapján támogatói
okirattal

egyösszegű kifizetéssel vagy támogatói okirat
időarányos,
szerint
teljesítésarányos
részletekben történő
kifizetéssel

Az Ávr. 84. § (2)
bekezdés alapján, a
költségvetési
támogatás összegét
meghaladó
biztosítéki értékig
vagy összeghatár
megjelölése nélkül

-

-

-

”
„

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 24. szám

863

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 24. szám

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 1/2020. (II. 18.) OGY határozata
a Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról*
Az Országgyűlés elfogadja a Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentését és beszámolóját.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 2/2020. (II. 18.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról**
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.)
OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Költségvetési bizottságba
Bősz Anettet (DK),
a Kulturális bizottságba
Gréczy Zsolt (DK) korábban megüresedett tagsági helyére
Arató Gergelyt (DK),
a Népjóléti bizottságba
Arató Gergely (DK) helyett
Varga Zoltánt (DK)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2020. február 17-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2020. február 17-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozata
az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak
végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről
1. A Kormány elfogadja az 1. mellékletben foglalt, „Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti
nemzeti stratégia” elnevezésű dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia).
2. A Kormány a 2. mellékletben meghatározottak szerint elfogadja a Stratégia végrehajtását szolgáló, a 2020–2021
közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló dokumentumot (a továbbiakban: Intézkedési Terv),
valamint egyetért az intézkedések megvalósításának mérhető céljaival, a szükséges beavatkozások területének és
eszközeinek meghatározásával, továbbá személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeivel.
3. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával hajtsa
végre az Intézkedési Tervet.
Felelős:
belügyminiszter
a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával
Határidő:
2021. december 31.
4. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával
gondoskodjon az Intézkedési Tervben foglaltak megvalósításához szükséges források biztosításáról a következők
szerint:
a)
a 2020. évben 91 000 000 forint összegben, amely összeget az Emberi Erőforrások Minisztériuma
költségvetéséhez indokolt biztosítani,
b)
a 2021. évben 518 500 000 forint, amely összeget az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetésébe
szükséges tervezni.
Felelős:
pénzügyminiszter
a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával
Határidő:
az a) pont tekintetében a 2020. évben a felmerülés ütemében
a b) pont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
5. A Kormány felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával végezze el
az emberkereskedelem büntető törvénykönyvi tényállásának felülvizsgálatát a nemzetközi elvárásoknak való jobb
megfelelés érdekében.
Felelős:
igazságügyi miniszter
a belügyminiszter bevonásával
Határidő:
2020. március 30.
6. A Kormány felkéri a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal elnökét, hogy szakterületüket érintően
működjenek együtt az Intézkedési Terv megvalósításában.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozathoz
Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia
I. Megelőzés
A
Stratégiai célkitűzés megnevezése

I.1.

Kiemelt figyelem fordítása
az emberkereskedelem
18 év alatti áldozataira

I.2.

Prevenciós célú tájékoztató
anyagok kidolgozása és
képzések, kampányok
lebonyolítása, különösen
a fokozottan veszélyeztetett
társadalmi csoportok elérése
érdekében

B

C

D

Célkitűzés indokolása

Érintett tárca, szervezet

Forrásigény

A kormányzati és civil szervek
forrásoktól függően biztosítanak
prevenciós foglalkozásokat
az általános és a középiskolákban
és a gyermekotthonokban,
azonban ezek a programok
leginkább az ország azon
területeire korlátozódnak, ahol
a szervezet működési területe
van. A szakemberek nem
minden esetben biztosítottak.
Belügyminisztérium
A cél az egységes tematikájú és
(a továbbiakban: BM),
gyakorlatú tananyag létrehozása.
Emberi Erőforrások
Fokozottan veszélyeztetett
Minisztériuma
csoportok a mélyszegénységben élő
(a továbbiakban: EMMI),
európai
társadalmi csoportok tagjai, ezen
Országos Rendőr-főkapitányság
uniós és
belül is a nők és a leánygyermekek.
(a továbbiakban: ORFK),
kormányzati
Az eredményes fellépés e társadalmi
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
csoportok specifikumait tekintve
(a továbbiakban: NBT),
sajátos eszközöket kíván meg.
a Nemzeti Koordinációs
Szükséges figyelemmel lenni
Mechanizmus tagjai és
a szociokulturális sajátosságokra.
az NGO Kerekasztal tagjai
Az intézkedés megfeleltethető
az Európa Tanács
Emberkereskedelem elleni fellépés
szakértői csoportja (a továbbiakban:
GRETA) 2015. évi első körös értékelő
jelentése 6. ajánlásának, valamint
a 2018. évi különjelentés, a 2019-es
második körös értékelő jelentés,
valamint az Egyesült Államok
emberkereskedelem elleni jelentése
(TIP Jelentés) ajánlásainak.
Az intézkedés megfeleltethető
a GRETA 2015. évi első körös
értékelő jelentése 6. ajánlásának,
valamint a 2018. évi különjelentés,
a 2019-es második körös értékelő
jelentés, valamint az Egyesült
Államok emberkereskedelem elleni
jelentése (TIP Jelentés) ajánlásainak.

BM,
EMMI,
ORFK,
NBT,
a Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjai és
az NGO Kerekasztal tagjai

európai
uniós és
kormányzati
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Az adott gyakorlati kihívásra reagáló
célkitűzés szerepeltetése, illetve
a hazai intézkedések közelítése
a nemzetközi gyakorlathoz indokolt.

BM,
EMMI,
Pénzügyminisztérium
(a továbbiakban: PM),
Innovációs és Technológiai
Minisztérium
(a továbbiakban: ITM),
NBT,
ORFK,
a Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjai és
az NGO Kerekasztal tagjai

európai
uniós és
kormányzati

BM,
EMMI,
Igazságügyi Minisztérium
(a továbbiakban: IM)

európai
uniós és
kormányzati

BM,
EMMI

európai
uniós és
kormányzati

C

D

Külgazdasági és
Külügyminisztérium
(a továbbiakban: KKM),
IM,
EMMI,
ORFK,
a Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjai és
az NGO Kerekasztal tagjai

európai
uniós és
kormányzati

BM,
EMMI,
Miniszterelnökség
(a továbbiakban: ME)

európai
uniós és
kormányzati

BM,
EMMI,
IM,
ORFK

európai
uniós és
kormányzati

I.3.

Az internet lehetőségeinek
kihasználása a szexuális és
a munkacélú kizsákmányolás
terén az áldozattá válás
megelőzésére, különös
tekintettel
a 18 éven aluli személyek
veszélyeztetettségére

I.4.

Az ismételt áldozattá válás
elkerülése érdekében egy,
az azonosított és ellátásban
részesített áldozatok életének,
védelmének nyomon követését
szolgálni hivatott utánkövető
rendszer felállítása és
működtetése

A Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése
alapján indokolt a célkitűzés
szerepeltetése.

I.5.

Az emberkereskedelem
témájának köz- és felsőoktatási
tananyagba, valamint egyes
szakosított szolgálatok
vizsgaanyagaiba történő
integrálása

A korábbi stratégia tapasztalatai,
a Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése,
illetve a gyakorlati kihívások alapján
indokolt a célkitűzés ismételt
szerepeltetése.

II. Áldozatazonosítás, áldozatirányítás, áldozatsegítés
A

II.1.

Egységes áldozatirányítási
eljárásrend és annak
végrehajtásához megfelelő
finanszírozás kialakítása
és folyamatos biztosítása
az emberkereskedelem
áldozatai számára

II.2.

A családi és szociális igazgatás
területén az önkormányzatok
szervezettségének
továbbfejlesztése, a védőnői és
a gyámügyi rendszer erősítése
helyi és megyei szinten

II.3.

Az ellátórendszer elemeinek
és tagjainak egyértelmű
meghatározása, módszertani
útmutatók kidolgozása

B

Az intézkedés megfeleltethető
a GRETA 2015. évi első körös
értékelő jelentése 6. ajánlásának.

A Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése
alapján és a gyakorlati kihívások
kezelése érdekében indokolt
a célkitűzés szerepeltetése.
Az intézkedés megfeleltethető
a GRETA 2015. évi első körös
értékelő jelentése 16. ajánlásának,
valamint a 2019-es második körös
értékelő jelentés ajánlásainak.
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II.4.

Az áldozatazonosítást végző
szervek körének bővítése,
az áldozattá válásra utaló jelek
listájának felülvizsgálatával,
illetve az adatszolgáltatások
nyomon követésével
egyidejűleg

A Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése
alapján indokolt a célkitűzés
szerepeltetése.

IM

európai
uniós és
kormányzati

III. Igazságszolgáltatás, rendvédelem
A

B

C

D

III.1.

A bizonyítás eszközeinek
megszerzésére és
a bizonyítási cselekmények
végrehajtására vonatkozó
szabályozás, továbbá ajánlások
felülvizsgálata, az áldozatok
kiszolgáltatott helyzetben
elkövetett bűncselekmények
miatti felelősség alóli
mentesülése lehetőségének
vizsgálata

A Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése
alapján, illetve a hazai intézkedések
nemzetközi gyakorlathoz történő
közelítése érdekében indokolt
a célkitűzés szerepeltetése.

BM,
IM,
ORFK

európai
uniós és
kormányzati

III.2.

A nyomozási cselekmények
és büntetőeljárások
időtartamának csökkentése

A Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése
alapján indokolt a célkitűzés
szerepeltetése.

ORFK,
Legfőbb Ügyészség
(a továbbiakban: LÜ),
Országos Bírósági Hivatal
(a továbbiakban: OBH)

európai
uniós és
kormányzati

III.3.

Az emberkereskedelem
áldozatai által nyújtott
szolgáltatások tudatos
igénybevételének
visszaszorítása, majd
az új szabályozás gyakorlati
tapasztalatainak nyomon
követése

A Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése
alapján, illetve a hazai és nemzetközi
gyakorlat közelítése érdekében
indokolt a célkitűzés szerepeltetése.

IM
BM
ORFK

európai
uniós és
kormányzati

III.4.

Az emberkereskedelemmel
kapcsolatos statisztikai adatok
gyűjtésének fejlesztése

A korábbi stratégia tapasztalatai
alapján, illetve a nemzetközi
elvárásoknak történő megfelelés
érdekében indokolt a célkitűzés
ismételt szerepeltetése.

BM,
LÜ,
OBH

európai
uniós és
kormányzati
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IV. Partnerség
A

B

C

D

IV.1.

Emberkereskedelem tárgyú
kutatások ösztönzése

Az emberkereskedelem területén
az emberkereskedelem áldozatai
azonosításának rendjéről szóló
354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
megalkotása óta tudomásunk
szerint nem történt átfogó kutatás,
amely többek között rávilágíthatna
arra, hogy az emberkereskedelem
áldozataival foglalkozó, illetve
az emberkereskedelem ellen küzdő
szervezetek, a társadalom, valamint
a potenciális áldozatok milyen
mértékben vannak birtokában
az emberkereskedelem őket érintő
információinak, mi a véleményük
a jelenlegi rendszerről,
a segítségnyújtás hatékonyságáról,
valamint az emberkereskedelmi
tendenciákról. Egy ilyen tanulmány
rámutathatna arra is, hogy mely
szereplők milyen tudásbázissal
rendelkeznek, milyen hiányosságok
merülnek fel a kommunikáció
során, és a potenciális áldozati
csoportok, illetve szakemberek mely
segítségnyújtási formát tekintik
a leghatékonyabbnak, illetve mely
szolgáltatás hiányzik a rendszerből.
Az intézkedés megfeleltethető
a GRETA 2015. évi első körös
értékelő jelentése 8. ajánlásának,
valamint a 2019-es második körös
értékelő jelentés ajánlásainak.

a Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjai és
az NGO Kerekasztal tagjai

európai
uniós és
kormányzati

IV.2.

Többoldalú
együttműködések kialakítása
az emberkereskedelem
áldozatainak reintegrációs
lehetőséget biztosító nem
kormányzati szervezetek
bevonásával

A Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése
alapján és a gyakorlati kihívások
kezelésére indokolt a célkitűzés
szerepeltetése.

EMMI,
BM,
a Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjai és
az NGO Kerekasztal tagjai

európai
uniós és
kormányzati

IV.3.

Nemzetközi egyezményekben
foglalt vállalásoknak és
kötelezettségeknek való
megfelelések felülvizsgálata és
folyamatos biztosítása

A Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése
alapján indokolt a célkitűzés
szerepeltetése.

BM

európai
uniós és
kormányzati

IV.4.

Párbeszéd erősítése a Nemzeti
Koordinációs Mechanizmus
és az NGO Kerekasztal tagjai
között

A Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése
alapján indokolt a célkitűzés
szerepeltetése.

emberkereskedelem elleni
nemzeti koordinátor

európai
uniós és
kormányzati
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IV.5.

Az emberkereskedelemmel
kapcsolatos nemzetközi
együttműködés bővítése

A korábbi stratégia tapasztalatai,
illetve a Nemzeti Koordinációs
Mechanizmus tagjainak jelzése
alapján indokolt a célkitűzés
ismételt szerepeltetése.

BM

európai
uniós és
kormányzati

2. melléklet az 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozathoz
Az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását
szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési terv
I. Megelőzés
I.1. Kiemelt figyelem fordítása az emberkereskedelem 18 év alatti potenciális áldozataira, a veszélyeztetett
társadalmi csoportok tagjaira
I.1.1. Prevenciós programok nevelőszülői hálózatokban, gyermekotthonokban, lakásotthonokban,
javítóintézetekben egységes tematika alapján
A

Felelős:

EMMI, PM

B

Partner:

BM, ORFK, NBT

C

Eszköz:

prevenciós programok kidolgozása és megvalósítása az emberkereskedelem ellen küzdő
nem-kormányzati szervezetek bevonásával

D

Határidő:

2023. december 31. napjáig folyamatos

E

Indikátor:

résztvevők száma

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
2020-ban prevenciós program kidolgozására 5 000 000 Ft hazai forrásból.
2021–2023-ban prevenciós program megvalósítására összesen 250 000 000 Ft uniós
forrásból.
A fentiekben bemutatott uniós forrásallokációra vonatkozó döntések még nem születtek
meg.

I.1.2. Prevenciós programok a köznevelési intézményekben az óvodai és iskolai szociális segítők bevonásával
A

Felelős:

EMMI, PM, BM

B

Partner:

ORFK, NBT

C

Eszköz:

képzés, prevenciós programok kidolgozása és megvalósítása az emberkereskedelem
ellen küzdő nem-kormányzati szervezetek bevonásával

D

Határidő:

2021. december 31. napjáig folyamatos

E

Indikátor:

résztvevők száma

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
2020-ban prevenciós program kidolgozására 5 000 000 Ft hazai forrásból.
2021–2023-ban prevenciós program megvalósítására összesen 250 000 000 Ft uniós
forrásból.
A fentiekben bemutatott uniós forrásallokációra vonatkozó döntések még nem születtek
meg.
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I.1.3. Az EFOP-3.8.2-16 és a VEKOP-7.5.1-16 számú projektek keretében megvalósuló felkészítő továbbképzési
programokba (gyermekprostitúció megelőzése) gyermekjóléti alapellátási, illetve gyermekvédelmi szakellátási,
javítóintézeti szakemberek bevonása 2020-ig, ingyenesen, illetve, tervezetten, a programok folytatása 2020-at
követően. Továbbá a gyermekjóléti alapellátási szakemberek számára specifikus továbbképzés kidolgozása,
amely figyelembe veszi a fokozottan veszélyeztetett társadalmi csoportok szociális körülményeit és kulturális
sajátosságait.
A

Felelős:

EMMI

B

Partner:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

C

Eszköz:

továbbképzés

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

résztvevők száma

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
A forrást az EFOP-3.8.2-16–VEKOP-7.5.1-16 sz. projektek biztosítják.

I.1.4. Az emberkereskedelem megelőzését célzó képzések bevezetése és megerősítése valamennyi, a kísérő
nélküli, illetve családjából kiemelt gyermekekkel dolgozó személyzet tekintetében
A

Felelős:

EMMI, BM

B

Partner:

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF), ORFK

C

Eszköz:

képzések kidolgozása és megvalósítása az emberkereskedelem ellen küzdő
nem-kormányzati szervezetek bevonásával

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

résztvevők száma

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
2020-ban prevenciós program kidolgozására 1 000 000 Ft hazai forrásból.
2021–2023-ban prevenciós program megvalósítására összesen 30 000 000 Ft uniós
forrásból.
A fentiekben bemutatott forrásallokációra vonatkozó döntések még nem születtek meg.

I.1.5. További menekítőautók beszerzésének, fenntartásának támogatása és forrás elkülönítése a kijelölt területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmények számára a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő
kiskorú áldozatok biztonságos szállításához, valamint a felnőtt áldozatokat fogadó átmeneti szállásokat fenntartó
szervezeteknek a Magyarországon azonosított felnőtt áldozatok védett szálláshelyre történő elszállításához
A

Felelős:

EMMI, PM

B

Partner:

kijelölt területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmények, átmeneti
szállásokat fenntartó szervezetek

C

Eszköz:

beszerzés

D

Határidő:

2021. december 31.
2020–2021 között évenként 2-2 db menekítőautó biztosítása a feladatra kijelölt területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmények számára (összesen 4 db).
2020-ban 1-1 db menekítőautó biztosítása az átmeneti szállásokat fenntartó két
szervezet részére (összesen 2 db).

E

Indikátor:

beszerzett gépjárművek száma (4 db + 2 db)

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó
2020-ban beszerzésre és fenntartásra: 80 000 000 Ft.
2021-ben beszerzésre és fenntartásra: 40 000 000 Ft.
(Menekítőautó fenntartása: 7 000 000 Ft/év/gépjármű.)
2021-ben fenntartásra: 42 000 000 Ft/év.
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I.1.6. Azonosító beszélgetés lefolytatása engedélyezési protokolljának kidolgozása és alkalmazása azokra
a helyzetekre, amikor kiskorú érintettsége áll fenn, és nincs jelen szülő és törvényes képviselő
A

Felelős:

IM, EMMI, BM

B

Partner:

ORFK

C

Eszköz:

módszertan kidolgozása

D

Határidő:

2020. december 31.

E

Indikátor:

beszámoló az NKM/Kormány számára az alkalmazásról

F

Forrás:

–

I.1.7. Minden, 7 főnél nagyobb létszámú bírósági épületben gyermekmeghallgató szoba kialakítása
A

Felelős:

IM

B

Partner:

OBH

C

Eszköz:

technikai fejlesztés

D

Határidő:

2021. december 31., a továbbiakban folyamatos

E

Indikátor:

kialakított helyiségek száma

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

I.1.8. További Barnahus modell1 szerinti szolgáltatások infrastrukturális feltételei megteremtésének és
működésének támogatása, az országos lefedettség biztosítása érdekében
A

Felelős:

EMMI, PM

B

Partner:

IM

C

Eszköz:

infrastrukturális beruházás

D

Határidő:

2021. december 31., a továbbiakban folyamatos

E

Indikátor:

Barnahus házak száma

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó
Előzmények: a már két Barnahus működtetésre beépülően: 74 000 000 Ft/év forrást
biztosít a központi költségvetés 2020-tól. (A 2020. évi központi költségvetés biztosítja.)
További egy Barnahus kialakítására 30 000 000 Ft. (A 2020. évi központi költségvetésben
rendelkezésre áll.)
Forrásigény: 2021-ben további két Barnahus kialakítására: 70 000 000 Ft, valamint
2021-től a 2020-ban saját intézményi forrásból (nem központi költségvetési
többletforrásból) kialakított további egy Barnahus működtetésre beépülően:
37 000 000 Ft/év.
A 2021-re bemutatott forrásallokációkra vonatkozó döntések még nem születtek meg.

I.1.9. A Barnahus modell szerinti szolgáltatás büntetőeljárásban történő alkalmazhatóságára vonatkozó jogi
szabályozás kialakítása
A

Felelős:

IM, BM, EMMI

B

Partner:

LÜ, OBH, ORFK

C

Eszköz:

jogalkotás

D

Határidő:

2021. december 31., a továbbiakban folyamatos

E

Indikátor:

módosuló jogszabályok száma

F

Forrás:

–

A modell lényege, hogy a szexuális abúzus által traumatizált gyermekek ne legyenek kitéve a büntetőeljárás hosszas procedúrájának, ne történjen
reviktimizáció a többszöri meghallgatások következtében. A gyermek számára megfelelő környezetben mondhassa el, fejezhesse ki a vele
történteket, az egyszeri meghallgatás és vizsgálat során szerzett információk pedig bizonyítékul szolgálhatnak a büntetőeljárások során. A Barnahusmodell a felek egyenlőségének elvét is biztosítja, hiszen a rendszerben a gyanúsított jogai is védve vannak.

1

872

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 24. szám

I.1.10. Módszertani anyag kidolgozása köznevelési intézményekben és ifjúsági közösségi terekben, ifjúsági
táborokban megvalósítandó prevenciós foglalkozásokra
A

Felelős:

EMMI

B

Partner:

BM

C

Eszköz:

módszertan kidolgozása

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

elkészült módszertan

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítható
A szükséges forrás – 4 500 000 Ft – az EMMI költségvetésében jelenleg nem áll
rendelkezésre.

I.2. Prevenciós célú tájékoztató anyagok kidolgozása és képzések, kampányok lebonyolítása, különösen a fokozottan
veszélyeztetett társadalmi csoportok elérése érdekében
I.2.1. A „Ne hagyd” országos figyelemfelhívó kampány során kidolgozott és alkalmazott eszközök (honlap,
tematikus tájékoztató anyagok, kisfilmek, szóróanyagok, közösségi médiakampány, filmvetítések,
közönségtalálkozók, panelbeszélgetések, iskolai foglalkozások) további alkalmazása és továbbfejlesztése
A

Felelős:

BM

B

Partner:

ORFK, NGO Kerekasztal tagjai

C

Eszköz:

figyelemfelhívó kampány

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

elérések száma

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

I.2.2. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2018-ban megvalósult, munkacélú kizsákmányolás témakörében
prevenciós és figyelemfelhívó célzatú online kampányának folytatása
A

Felelős:

BM

B

Partner:

NBT, PM EURES, ORFK

C

Eszköz:

online kampány

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

elérések száma

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

I.3. Az internet lehetőségeinek kihasználása a szexuális, munka- és egyéb célú kizsákmányolás terén az áldozattá
válás megelőzésére, különös tekintettel a 18 éven aluli személyek veszélyeztetettségére
I.3.1. Közösségimédia-felületek kihasználása az emberkereskedelem potenciális áldozatainak elérése céljából
A

Felelős:

BM

B

Partner:

ORFK, NBT

C

Eszköz:

A szexuális és a munkacélú kizsákmányolás megelőzésére irányuló tartalmak kidolgozása
és terjesztése.

D

Határidő:

folyamatos

E

Indikátor:

elérések száma

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

873

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 24. szám

I.4. Az ismételt áldozattá válás elkerülése érdekében egy, az azonosított és ellátásban részesített áldozatok életének,
védelmének nyomon követését szolgálni hivatott utánkövető rendszer felállítása és működtetése
I.4.1. A különböző szerveknél és szervezeteknél nyilvántartásba vett áldozatokkal való kapcsolattartás keretében
féléves jelentéstétel az együttműködő áldozatok ellátási időszakon túli életkörülményeiről
A

Felelős:

EMMI, BM

B

Partner:

IM, ORFK

C

Eszköz:

elkészült elektronikai felület

D

Határidő:

az intézkedési terv időszakán túlmutatóan, 2023. december 31-ig

E

Indikátor:

tanulmány elkészítése esetleges rendszerhiányosságok feltérképezése céljából

F

Forrás:

2021–2023. elektronizált felület fejlesztése: 60 000 000 Ft (család- és gyermekjóléti
szolgáltatok esetnaplóinak elektronizálása).
A fentiekben bemutatott uniós forrásallokációra vonatkozó döntések még nem születtek
meg.

I.4.2. Az átmeneti szállásokról, illetve a félutas kiléptető házakból kikerült áldozatok ismételt áldozattá válási
gyakoriságának vizsgálata és az eredmények alapján az ellátórendszerben nyújtott szolgáltatások további
fejlesztést igénylő területeinek beazonosítása
A

Felelős:

EMMI

B

Partner:

–

C

Eszköz:

tanulmány

D

Határidő:

2021. december 31-ig

E

Indikátor:

elkészült tanulmány

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítható
A szükséges forrás – 5 000 000 Ft – az EMMI költségvetésében jelenleg nem áll
rendelkezésre.

I.5. Az emberkereskedelem témájának köz- és felsőoktatási tananyagba, valamint egyes szakosított szolgálatok
vizsgaanyagaiba történő integrálása
I.5.1. Az emberkereskedelem témájának a szociális munka felsőoktatási szak tematikájába történő integrálásának
előkészítése
A

Felelős:

BM

B

Partner:

ITM, EMMI, IM, ORFK, a szociális képzést folytató felsőoktatási intézmények

C

Eszköz:

jó gyakorlatok összegyűjtése, módszertan kidolgozása, munkacsoport összehívása

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

munkacsoporti ülések

F

Forrás:

–

I.5.2. A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként
kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról
szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása annak érdekében, hogy az áldozatsegítő szolgálat munkatársai
a számukra kötelező képzés keretein belül, számot adjanak az emberkereskedelem elleni küzdelemmel,
az emberkereskedelem áldozatainak jellemzőivel és védelmével kapcsolatos ismereteikről
A

Felelős:

IM

B

Partner:

–

C

Eszköz:

jogalkotás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

megvalósult képzések

F

Forrás:

–
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I.5.3. A konzuli tisztviselők emberkereskedelem elleni fellépés témájú képzésének kötelezővé tétele a konzuli
felkészítő tanfolyam vizsgaanyagában
A

Felelős:

KKM

B

Partner:

BM

C

Eszköz:

jogalkotás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

megvalósult képzések

F

Forrás:

–

II. Áldozatazonosítás, áldozatirányítás, áldozatsegítés
II.1. Egységes áldozatirányítási eljárásrend és annak végrehajtásához megfelelő finanszírozás kialakítása és
folyamatos biztosítása az emberkereskedelem áldozatai számára
II.1.1. Egységes áldozatirányítási eljárásrend és annak végrehajtásához megfelelő finanszírozás kialakítása és
folyamatos biztosítása az emberkereskedelem Magyarországon azonosított magyar állampolgár áldozatai
számára
A

Felelős:

IM

B

Partner:

BM, EMMI, ORFK, PM, illetve Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal
további tagjai

C

Eszköz:

jogalkotás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

kidolgozott eljárásrend

F

Forrás:

–

II.1.2. Egységes áldozatirányítási eljárásrend és annak végrehajtásához megfelelő finanszírozás kialakítása és
folyamatos biztosítása az emberkereskedelem külföldön azonosított magyar állampolgár áldozatai számára
A

Felelős:

IM, KKM

B

Partner:

EMMI, ORFK, PM, illetve Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal további
tagjai

C

Eszköz:

jogalkotás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

kidolgozott eljárásrend

F

Forrás:

–

II.1.3. Egységes áldozatirányítási eljárásrend és annak végrehajtásához megfelelő finanszírozás kialakítása és
folyamatos biztosítása az emberkereskedelem Magyarországon azonosított európai uniós állampolgár áldozatai
számára
A

Felelős:

IM

B

Partner:

BM, EMMI, ORFK, PM, illetve Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal
további tagjai

C

Eszköz:

jogalkotás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

kidolgozott eljárásrend

F

Forrás:

–
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II.1.4. Egységes áldozatirányítási eljárásrend és annak végrehajtásához megfelelő finanszírozás kialakítása és
folyamatos biztosítása az emberkereskedelem Magyarországon azonosított harmadik országbeli állampolgár
áldozatai számára
A

Felelős:

IM, BM

B

Partner:

OIF, KKM

C

Eszköz:

jogalkotás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

kidolgozott eljárásrend

F

Forrás:

–

II.1.5. Megyei és fővárosi szintű emberkereskedelem elleni koordinátori hálózat kialakítása, amelynek összetétele
lehetőség szerint reprezentálja az adott térségben áldozattá válással leginkább veszélyeztetett társadalmi
csoportok arányát
A

Felelős:

IM, BM

B

Partner:

EMMI, ORFK

C

Eszköz:

ORFK pilot projektjének kiterjesztése további megyékre

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

létrejött mechanizmusok száma

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

II.1.6. Azonosító beszélgetésre módszertan kidolgozása, különösen az olyan esetre, amikor az áldozatot kísérik
A

Felelős:

IM

B

Partner:

ORFK, OIF

C

Eszköz:

módszertan kidolgozása

D

Határidő:

2020. december 31.

E

Indikátor:

kidolgozott módszertan

F

Forrás:

–

II.1.7. Az EKAT rendszerrel2 kapcsolatos fejlesztések megvalósítása
A

Felelős:

IM

B

Partner:

valamennyi felhasználó

C

Eszköz:

információ-technológiai fejlesztés

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

megvalósult fejlesztés

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

II.1.8. Együttműködési megállapodások megkötése az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörrel
rendelkező egysége és a rendőrség, valamint egyéb partnerszervek bevonásával lebonyolított, rendszeres és
koordinált munkaügyi ellenőrzések érdekében
A

Felelős:

ITM

B

Partner:

ORFK, Nemzeti Koordinációs Mechanizmus tagjai

C

Eszköz:

együttműködési megállapodás

D

Határidő:

2020. december 31.

E

Indikátor:

közös ellenőrzések száma

F

Forrás:

–

Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására szolgáló webalapú rendszer, amely az Igazságügyi Minisztérium fejlesztési projektje keretében
került kialakításra.

2
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II.1.9. Barnahus modell szerinti szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó képzési, továbbképzési, módszertani és
kutatási, elemzési feladatok ellátását szolgáló tevékenységek ellátásához anyagi forrás biztosítása az erre kijelölt
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény részére
A

Felelős:

EMMI, PM

B

Partner:

IM

C

Eszköz:

pénzügyi keret biztosítása

D

Határidő:

2020. december 31., a továbbiakban folyamatos

E

Indikátor:

módszertani és kutatási, elemzési feladatokról készített beszámoló első alkalommal
2022. január 31-ig, azt követően folyamatosan tárgyévet követő év január 31-éig

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó
2021-től beépülően: 10 000 000 Ft/év.
A bemutatott forrásallokációkra vonatkozó döntés még nem született meg.

II.1.10. A kizsákmányolás formájára reagáló segítségnyújtó szolgáltatások, különös tekintettel a családok átmeneti
otthonai és az átmeneti szállások kapacitásainak, kihasználásának folyamatos monitorozása, a monitoring
eredményei alapján – amennyiben az szükséges –, a rendelkezésre álló kapacitások bővítése
A

Felelős:

EMMI, PM, BM

B

Partner:

IM

C

Eszköz:

pénzügyi keret biztosítása

D

Határidő:

2021. december 31., a továbbiakban folyamatos

E

Indikátor:

kapacitásbővítés

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó
2021. december 31-ig 5 külső férőhely kialakítása 5-5 fő számára: 250 000 000 Ft.
Fenntartási költség 2022-től: 15 000 000 Ft/év.
A fentiekben bemutatott forrásallokációra vonatkozó döntések még nem születtek meg.

II.2. A családi és szociális igazgatás területén az önkormányzatok szervezettségének továbbfejlesztése, a védőnői és
a gyámügyi rendszer erősítése helyi és megyei szinten
II.2.1. A gyermekek veszélyeztetettségét, a család, a felnőtt krízishelyzetét észlelő- és jelzőrendszer hatékonyabb
működtetése a család- és gyermekjóléti szolgálatok munkájának keretében (szakmai útmutatók, ajánlások)
A

Felelős:

EMMI

B

Partner:

ME

C

Eszköz:

szoros együttműködés kialakítása a köznevelési intézményekkel és a védőnőkkel

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

áldozatazonosítások száma

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó
2020. december 31-ig 5 000 000 Ft saját forrás.

II.3. Az ellátórendszer működésének és tagjainak egyértelmű meghatározása, módszertani útmutatók kidolgozása
II.3.1. Az emberkereskedelem áldozatai számára biztosított támogatási, ellátási és reintegrációs formák
felülvizsgálata
A

Felelős:

IM, EMMI, KKM

B

Partner:

–

C

Eszköz:

munkacsoport

D

Határidő:

2020. december 31.

E

Indikátor:

módszertani útmutató

F

Forrás:

–
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II.3.2. A hatékonyabb elérés és személyes támogatás érdekében olyan szabályozás kialakításának vizsgálata,
amely lehetőséget biztosít a hatóságok számára, hogy átadják az áldozatok adatait az erre jogosult segítő
szervezeteknek
A

Felelős:

IM

B

Partner:

ORFK

C

Eszköz:

munkacsoport, az állami áldozatsegítő szolgálatok opt-in rendszerének felülvizsgálata

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

előzetes hatásvizsgálat

F

Forrás:

–

II.3.3. Az áldozatok bűncselekményből származó és lefoglalt jövedelemből történő kárenyhítése
A

Felelős:

IM

B

Partner:

ORFK, OBH, LÜ

C

Eszköz:

munkacsoport, az állami kárenyhítés jogszabályi feltételeinek felülvizsgálata

D

Határidő:

2020. december 31.

E

Indikátor:

módosított jogszabályok

F

Forrás:

–

II.3.4. Magyarországon megrendezendő szimulációs gyakorlat lebonyolítása az emberkereskedelem ellen
tevékenykedő valamennyi szerv és szervezet szakértőinek bevonásával
A

Felelős:

IM, BM

B

Partner:

EMMI, BM, OIF, ORFK

C

Eszköz:

tréning

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

megvalósult szimulációs gyakorlat

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

II.4. Az áldozatazonosítást végző szervek körének bővítése, az áldozattá válásra utaló jelek listájának
felülvizsgálatával, illetve az adatszolgáltatások nyomon követésével egyidejűleg
II.4.1. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
módosítása az áldozatazonosítást végző szervek körének bővítése érdekében
A

Felelős:

IM

B

Partner:

EMMI, OBH, LÜ

C

Eszköz:

jogszabály-módosítás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

módosított jogszabály

F

Forrás:

–

II.4.2. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet
módosítása az áldozattá válásra utaló jelek listájának felülvizsgálata érdekében
A

Felelős:

IM

B

Partner:

EMMI, OBH, LÜ

C

Eszköz:

jogszabály-módosítás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

módosított jogszabály

F

Forrás:

–
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II.4.3. A személyes gondoskodást nyújtó, azonosítást végző szervként nevesített, képzésben részesült szolgáltatók
részéről az adatszolgáltatások megvalósulásának nyomon követése
A

Felelős:

EMMI

B

Partner:

IM

C

Eszköz:

szolgáltatók meghatározott rend szerinti tájékoztatása útján

D

Határidő:

2020. december 31., majd folyamatos

E

Indikátor:

adatszolgáltatások száma

F

Forrás:

–

II.4.4. Határrendészeti állomány folyamatos felkészítése, képzése és továbbképzése az emberkereskedelem
lehetséges áldozatainak azonosítására a határellenőrzések során
A

Felelős:

BM

B

Partner:

EMMI, IM, ORFK, OIF

C

Eszköz:

képzés

D

Határidő:

folyamatos

E

Indikátor:

megvalósult képzések

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

II.4.5. A tranzitzónában, a befogadó állomáson, valamint az őrzött szálláson dolgozó pedagógusok, illetve
egészségügyi ellátó személyzet áldozatazonosításra irányuló képzésben részesítése
A

Felelős:

BM

B

Partner:

EMMI, IM, ORFK, OIF

C

Eszköz:

képzés

D

Határidő:

folyamatos

E

Indikátor:

megvalósult képzések

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

III. Igazságszolgáltatás, rendvédelem
III.1. A bizonyítás eszközeinek megszerzésére és a bizonyítási cselekmények végrehajtására vonatkozó szabályozás,
továbbá ajánlások felülvizsgálata, az áldozatok kiszolgáltatott helyzetben elkövetett bűncselekmények miatti
felelősség alóli mentesülése lehetőségének vizsgálata
III.1.1. Közös munkacsoport felállítása a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok részvételével
A

Felelős:

BM, IM

B

Partner:

ORFK, LÜ, OBH

C

Eszköz:

munkacsoport

D

Határidő:

2020. december 31.

E

Indikátor:

egyeztetők száma

F

Forrás:

–
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III.1.2. Közös esetmegbeszélések megvalósítása a rendészeti és igazságügyi szervezetek (rendőrök, ügyészek,
bírák) részvételével, a hiányosságok és problémák azonosítása, továbbá a szorosabb együttműködés érdekében
A

Felelős:

BM, IM

B

Partner:

OKRI, ORFK, LÜ, OBH

C

Eszköz:

esetmegbeszélések

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

eredményesen lezárt ügyek száma

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

III.1.3. A prostitúció szabályozásának modelljei – alkalmazhatóságukhoz szükséges társadalmi feltételek című
tanulmány kiírása
A

Felelős:

BM

B

Partner:

–

C

Eszköz:

tanulmány

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

elkészült tanulmány

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

III.2. A nyomozási cselekmények és büntetőeljárások időtartamának csökkentése
III.2.1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) új emberkereskedelem
tényállása egységes alkalmazását, jogértelmezését, elhatárolását biztosító képzések tartása az igazságszolgáltatás
szereplői részére
A

Felelős:

BM, IM

B

Partner:

LÜ, OBH, ORFK

C

Eszköz:

képzés

D

Határidő:

folyamatos

E

Indikátor:

megvalósult képzések

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

III.2.2. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda emberkereskedelemmel foglalkozó alosztályának osztállyá
fejlesztése és létszámának bővítése
A

Felelős:

BM

B

Partner:

ORFK

C

Eszköz:

szervezeti átalakítás és kapacitásbővítés

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

nyomozások számának növekedése, időtartamának csökkenése

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó
A kapacitásbővítés 4 fő szükséges éves bérköltsége 28 500 000 Ft saját forrásból
rendelkezésre áll.
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III.2.3. Az emberkereskedelemhez kapcsolódó szabálysértések és bűncselekmények felismerésének,
felderítésének, az eljárások eredményes befejezésének növelése
A

Felelős:

BM

B

Partner:

LÜ, OBH, ORFK

C

Eszköz:

képzés

D

Határidő:

folyamatos

E

Indikátor:

nyomozások számának növekedése, időtartamának csökkenése

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

III.3. Az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevételének visszaszorítása
III.3.1. Az emberkereskedelem keresleti oldal szolgáltatás-igénybevétele kriminalizálása
A

Felelős:

BM, IM

B

Partner:

ORFK, OBH, LÜ

C

Eszköz:

jogalkotás

D

Határidő:

2020. március 31.

E

Indikátor:

módosított jogszabályok

F

Forrás:

–

III.3.2. Az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott szolgáltatások tudatos igénybevétele kriminalizálása
gyakorlatának vizsgálata; a keresleti oldal szolgáltatás-igénybevétele kriminalizálása jogalkalmazásának,
gyakorlatának vizsgálata, nyomon követése, az új tényállás esetleges módosítási igényeinek felmérése
A

Felelős:

BM, IM

B

Partner:

ORFK, OBH, LÜ

C

Eszköz:

joggyakorlat-elemző munkacsoport

D

Határidő:

2023. december 31.

E

Indikátor:

módosított jogszabályok

F

Forrás:

–

III.4. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésének fejlesztése
III.4.1. Munkacsoport felállítása az adatok nyilvántartásáért felelős szervezetek és a Bűnügyi Statisztikai
Munkacsoport (BSM) bevonásával
A

Felelős:

BM, IM

B

Partner:

LÜ, ORFK, OBH, Központi Statisztikai Hivatal

C

Eszköz:

munkacsoport

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

munkacsoporti ülések

F

Forrás:

–
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IV. Partnerség
IV.1. Emberkereskedelem tárgyú kutatások ösztönzése
IV.1.1. Emberkereskedelem tárgyú kutatások ösztönzése, különös tekintettel a különböző kizsákmányolási
formákat elszenvedett áldozatok eltérő igényeire
A

Felelős:

BM

B

Partner:

EMMI, IM

C

Eszköz:

kutatás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

elkészült tanulmány

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

IV.1.2. A Btk. új emberkereskedelem tényállása bevezetése hatékonyságának és visszatartó erejének vizsgálata;
az ítélkezési, büntetéskiszabási gyakorlat monitorozása
A

Felelős:

BM

B

Partner:

IM, OBH, LÜ

C

Eszköz:

kutatás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

elkészült tanulmány

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

IV.2. Többoldalú együttműködések kialakítása az emberkereskedelem áldozatainak reintegrációs lehetőséget
biztosító nem kormányzati szervezetek bevonásával
IV.2.1. Az országos lefedettség elérése érdekében további szolgáltató szervezetek bevonása a reintegrációt
biztosító ellátások fenntartásába
A

Felelős:

EMMI

B

Partner:

IM

C

Eszköz:

keretmegállapodások

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

bevont szervezetek száma

F

Forrás:

–

IV.3. Nemzetközi egyezményekben foglalt vállalásoknak és kötelezettségeknek való megfelelések felülvizsgálata és
folyamatos biztosítása
IV.3.1. A „biztonságos szálláshely” fogalmának hivatalos meghatározása
A

Felelős:

IM

B

Partner:

EMMI

C

Eszköz:

jogalkotás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

módosított jogszabályok

F

Forrás:

–
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IV.3.2. Csatlakozás lehetőségének a vizsgálata az Európa Tanács szervkereskedelem elleni egyezményéhez3
A

Felelős:

IM, EMMI

B

Partner:

KKM

C

Eszköz:

jelentés

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

a csatlakozás lehetőségének és következményeinek bemutatása a Kormány részére

F

Forrás:

–

IV.4. Párbeszéd erősítése a Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és az NGO Kerekasztal tagjai között
IV.4.1. Közös ülések és kerekasztal-beszélgetések rendszeres szervezése
A

Felelős:

Nemzeti koordinátor

B

Partner:

Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal tagjai

C

Eszköz:

ülések

D

Határidő:

folyamatos

E

Indikátor:

ülések száma

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

IV.4.2. Tematikus szakmai munkacsoportok ad hoc jelleggel való felállítása
A

Felelős:

Nemzeti koordinátor

B

Partner:

Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal tagjai

C

Eszköz:

munkacsoport

D

Határidő:

folyamatos

E

Indikátor:

ülések száma

F

Forrás:

hazai költségvetés terhére megvalósítandó

IV.5. Az emberkereskedelemmel kapcsolatos nemzetközi együttműködés bővítése
IV.5.1. A RAVOT-EUR projekt folytatásaként további célországok bevonása a transznacionális áldozatirányítási
mechanizmus működésébe
A

Felelős:

BM

B

Partner:

ORFK, LÜ

C

Eszköz:

projektmegvalósítás

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

kialakított áldozatirányítási mechanizmusok

F

Forrás:

európai uniós költségvetés terhére megvalósítandó

IV.5.2. A leginkább érintett, illetve a határ közeli megyéink és a releváns határon túli szomszédos tartományok,
városok önkormányzatai közötti együttműködési lehetőségek feltérképezése, különös tekintettel
az áldozatirányításra, az áldozatok ellátására, illetve információáramlás kialakítására
A

Felelős:

BM

B

Partner:

NNI, ORFK

C

Eszköz:

legjobb gyakorlatok megosztása, figyelemfelhívás, tájékoztatás útján

D

Határidő:

2021. december 31.

E

Indikátor:

kialakított együttműködések száma

F

Forrás:

hazai és uniós költségvetés terhére megvalósítandó

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2014. július 9-én elfogadta a Tanács Emberi szervek kereskedelme elleni egyezményét, amelynek aláírását
2015. március 25-én nyitották meg.

3
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A Kormány 1047/2020. (II. 18.) Korm. határozata
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
elrendeli 10 306 300 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 3. A települési önkormányzatok kulturális
feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelési előirányzatok, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 12. Egyéb színházi támogatások
jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1047/2020. (II. 18.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

IX.
380095
XX.

Cím
szám

2

20

343340

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

13

Kiemelt
előir.
szám

K5

12

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Egyéb színházi támogatások
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-10 306 300 000

10 306 300 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.
343340

Cím
szám

20

Alcím
szám

13

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

12

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Egyéb színházi támogatások

10 306 300 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
10 306 300 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

10 306 300 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1048/2020. (II. 18.) Korm. határozata
az egyes kormányhatározatokban rögzített forrásbiztosítási feladatok végrehajtásáról
A Kormány az 1. mellékletben megjelölt beruházásokhoz szükséges 2020. évi forrásbiztosítás érdekében
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet,
a)
1. Egyedi magasépítési beruházások címének
aa)
8. A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi ingatlanok
kiváltásának előkészítése alcímmel,
ab)
10. Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása alcímmel,
ac)
11. Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása alcímmel,
ad)
12. A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása alcímmel,
ae)
13. Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és megvalósítása alcímmel, és azon belül
1. Kútvölgyi Klinikai Tömb Belső és Külső Klinikai Tömbben való elhelyezésének megvalósítása
jogcímcsoporttal;
b)
2. Programszerű magasépítési beruházások címének 9. Sportpark beruházások megvalósítása alcímmel
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 33 719 124 709 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1048/2020. (II. 18.) Korm. határozathoz
Beruházások
Sorszám

Beruházás megnevezése

Kormányhatározat

1.

Nemzeti Atlétikai Központ – bontási
munkák

a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges bontási,
megszüntetési és ahhoz kapcsolódó egyéb, a kivitelezést megelőző
munkálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló
1710/2019. (XII. 11.) Korm. határozat

2.

Márton Áron Szakkollégium
felújításának megvalósítása

a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra
javításáról szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

3.

Állatorvostudományi Egyetem
kampusza komplex infrastrukturális
fejlesztésének előkészítése

az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex
infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló
1817/2019. (XII. 30.) Korm. határozat

4.

A Budapest Diákváros – Déli Városkapu
Fejlesztési Programban érintett
belügyi vagyonkezelésű ingatlanok
kiváltásához szükséges ingatlanok
biztosításának előkészítése

a Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban
érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges
ingatlanok biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló
1511/2019. (VIII. 26.) Korm. határozat

5.

Tatabánya multifunkciós csarnok

a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról szóló
1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat
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Budapest Környéki Törvényszék
elhelyezéséhez szükséges beruházás

a Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás
megvalósításáról szóló 1541/2019. (IX. 25.) Korm. határozat

7.

Biatorbágyi Általános Iskola

a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének
keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz
szükséges forrás biztosításáról szóló 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat

8.

Szegedi kézilabdacsarnok

a Szegedi kézilabdacsarnok beruházás megvalósításáról szóló
1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat

9.

Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt
előkészítése és megvalósítása –
Semmelweis Egyetem Belső és Külső
Klinikai Tömbben való elhelyezése

a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló
1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat

10.

Baján megvalósuló Honvédelmi
Sportközpont

a Baján megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló
1767/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

11.

Balassagyarmaton megvalósuló
Honvédelmi Sportközpont

a Balassagyarmaton megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről
szóló 1768/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

12.

Szarvason megvalósuló Honvédelmi
Sportközpont

a Szarvason megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló
1769/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

13.

Szigetváron megvalósuló Honvédelmi
Sportközpont

a Szigetváron megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló
1770/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

14.

Újfehértón megvalósuló Honvédelmi
Sportközpont

az Újfehértón megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló
1778/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

15.

Penci Cserhátliget Általános Iskola
fejlesztése

a penci Cserhátliget Általános Iskola fejlesztéséről szóló
1702/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

16.

Sződligeti Gárdonyi Géza Általános
Iskola fejlesztése

a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről szóló
1703/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

17.

Kastélydombi Általános Iskola
fejlesztése

a Kastélydombi Általános Iskola fejlesztéséről szóló
1746/2019. (XII. 19.) Korm. határozat

18.

Tomajmonostorai Általános Iskola
tornaterem építése

a Tomajmonostorai Általános Iskola tornaterem építéséről szóló
1704/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

19.

Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola
tornaterem építése

a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tornaterem építéséről szóló
1700/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

20.

Öcsödi József Attila Általános Iskola
tornaterem építése

az Öcsödi József Attila Általános Iskola tornaterem építéséről szóló
1701/2019. (XII. 10.) Korm. határozat

21.

Balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium
fejlesztése

a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről szóló
1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat

22.

Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola
fejlesztése

a Győri Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről szóló
1536/2019. (IX. 18.) Korm. határozat

23.

Dabasi Gyóni Géza Általános Iskola
fejlesztése

a dabasi Gyóni Géza Általános Iskola fejlesztéséről szóló
1771/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

24.

Perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi
Általános Iskola fejlesztése

a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről szóló
1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

25.

Mezőszilasi Németh László Általános
Iskola tornaterem építése

a Mezőszilasi Németh László Általános Iskola tornaterem építéséről szóló
1775/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

26.

Rumi Rajki István Általános Iskola
tornaterem építése

a Rumi Rajki István Általános Iskola tornaterem építéséről szóló
1777/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

27.

Hevesi tanuszoda építése

a Hevesi tanuszoda építéséről szóló 1772/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

28.

Lenti Kézilabda Munkacsarnok építése

a Lenti Kézilabda Munkacsarnok építéséről szóló
1773/2019. (XII. 23.) Korm. határozat

6.
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29.

A Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program keretében
megvalósuló egyes beruházások
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a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében
megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról szóló
1519/2019. (IX. 4.) Korm. határozat,
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében
megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról szóló
1631/2019. (XI. 8.) Korm. határozat,
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében
megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról szóló
1695/2019. (XII. 10.) Korm. határozat
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2. melléklet az 1048/2020. (II. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

358951
XLV.
384151

1

Alcím
szám

1

2

384128

4

384506

8

384517

10

384528

11

384539

12
13
2

384239

78

2

384251

3

384262

4

384273

5

384551

9

Kiemelt
előir.
szám

K8

K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
1

K7

1

384240

379528

Jogcím
szám

1

384162

384562

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

K6
K6
K6
K6
K6
K6

5

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
Egyedi magasépítési beruházások
Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása
Beruházások
Márton Áron Szakkollégium felújítás megvalósítása
Beruházások
Állatorvostudományi Egyetem kampusza komplex infrastrukturális fejlesztésének előkészítése
Beruházások
A Budapest Diákváros – Déli Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi ingatlanok kiváltásának előkészítése
Beruházások
Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása
Beruházások
Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása
Beruházások
A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséhez szükséges beruházás megvalósítása
Beruházások
Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és megvalósítása
Kútvölgyi Klinikai Tömb Belső és Külső Klinikai Tömbben való elhelyezésének megvalósítása
Felújítások
Programszerű magasépítési beruházások
Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésének előkészítése és megvalósítása
Beruházások
Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása
Beruházások
Tornaterem fejlesztések megvalósítása
Beruházások
Tanuszoda fejlesztések megvalósítása
Beruházások
Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések megvalósítása
Beruházások
Sportpark beruházások megvalósítása
Beruházások
Beruházási tartalék
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-5 206 928 538

5 770 148 656
2 832 551 076
220 850 000
200 000 000
2 603 464 269
2 603 464 269
2 689 510 000
2 781 000 000
2 214 280 604
8 038 142 089
1 086 222 040
434 789 506
734 558 387
1 510 143 813
-28 512 196 171

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

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
358951

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

78

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

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

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-5 206 928 538

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

I.n.év
33 719 124 709

33 719 124 709

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
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A Kormány 1049/2020. (II. 18.) Korm. határozata
a Puskás Aréna 2020. évi üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Puskás Arénának mint a nemzet stadionjának az üzemeltetése és működtetése zavartalanul
magas szinten történjen;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pontban
meghatározott cél érdekében a Puskás Aréna Nemzeti Sportközpontok által ellátott üzemeltetése és működtetése
érdekében a 2020. évben szükséges mindösszesen 1 876 550 000 forint összegű forrás biztosításáról
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára történő biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1050/2020. (II. 18.) Korm. határozata
a komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Komárom Város Önkormányzata tulajdonában lévő ipari park megfelelő ivóvízellátásának
fejlesztése (a továbbiakban: Beruházás) – a 4. pontban foglaltakra figyelemmel – hazai költségvetési támogatásból
valósuljon meg;
2. támogatja a Beruházás műszaki megvalósítását oly módon, hogy a Tata–Komárom és a Szőgyei (Győr) partiszűrésű
vízbázisról történő ivóvízellátást biztosító vezeték egy időben valósuljon meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a 2020. évben legfeljebb 393 843 328 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami Többletfeladatok
jogcímcsoport javára,
b)
a 2021. évben legfeljebb 5 007 337 735 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés Innovációs és
Technológiai Minisztérium fejezete javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
minisztert és a pénzügyminisztert, hogy vizsgálják meg a Beruházás tervezési feladatainak a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.)
Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 137. sora szerinti projekt részeként – a projekt műszaki tartalmának
szükséges mértékű, elszámolható módosításával – történő megvalósításának lehetőségét;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy intézkedjen az 1. pont szerinti ipari
park területén működő gazdasági társaságok és az Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: ÉDV Zrt.) közötti közszolgáltatási szerződés megkötése érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
6. egyetért azzal, hogy a Beruházást – elszámolási és visszatérítési kötelezettség terhe mellett – Komárom Város
Önkormányzata
a)
a Szőgyei (Győr) partiszűrésű vízbázisról történő vízellátással összefüggő vezeték vonatkozásában – ellátási
területe szerint – a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és az ÉDV Zrt.,
b)
a Tata–Komárom vezeték megépítésével összefüggésben az ÉDV Zrt.
bevonásával valósítsa meg;
7. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejött víziközmű vagyonkezelését és üzemeltetését az ellátási terület
szerint érintett víziközmű-szolgáltató lássa el.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 15/2020. (II. 18.) ME határozata
a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökének és tagjainak kinevezéséről
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 10/A. § (2) bekezdésében
foglalt jogkörömben eljárva – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára –
Günther Oettingert, az Európai Bizottság volt biztosát
a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökévé, továbbá
Birkner Zoltánt, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökét,
Jakab Rolandot, az Ericsson Magyarország Kft. regionális igazgatóját,
Krausz Ferencet, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatóját,
Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét,
Orbán Gábort, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatóját,
Pakucs Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökét,
Varga Mihály pénzügyminisztert,
Világi Oszkárt, a MOL Nyrt. Csoportszintű Innovatív Üzletágak és Szolgáltatások ügyvezető igazgatóját, valamint
Závodszky Péter nyugalmazott egyetemi tanárt
a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjává
– 2020. február 5-ei hatállyal, hároméves időtartamra –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

