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III. Kormányrendeletek

A Kormány 120/2011. (VII. 15.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út
országhatár–Migléc (Milhos�)–Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról
szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között

az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út országhatár–Migléc

(Milhost’)–Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban:

Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:

„MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között

az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–országhatár szakasza és az R4 gyorsforgalmi út

országhatár– Migléc (Milhost’)–Kassa (Košice) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: Szerzõdõ Felek),

összhangban a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti

együttmûködésrõl 1995. március 19-én Párizsban aláírt Szerzõdéssel,

valamint tekintettel az infrastrukturális kapcsolatoknak a két ország közötti gazdasági együttmûködés fejlõdésére

gyakorolt kedvezõ hatására,

a következõkben állapodnak meg:

1. Cikk
(1) A Szerzõdõ Felek megépítik a magyar területen haladó M30 jelû gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti–

országhatár szakaszának és a szlovák területen haladó R4 jelû gyorsforgalmi út országhatár–Migléc (Milhos�)–Kassa

(Košice) szakaszának csatlakozását a közös államhatáron.

(2) A jelen Megállapodás végrehajtásában Illetékes Szervek:

a) a Magyar Köztársaságban a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium,

b) a Szlovák Köztársaságban a Szlovák Köztársaság Közlekedési, Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériuma.

(3) Az Illetékes Szervek meghatározzák az (1) bekezdésben meghatározott utak nyomvonalát Tornyosnémeti és Migléc

(Milhos�) települések között, a XV.11.002 számú határpont és a XV.11/4a számú határjel között, és biztosítják

összekapcsolásukat a magyar–szlovák államhatáron.

(4) Ez a Megállapodás a magyar–szlovák államhatár vonalát nem módosítja.

2. Cikk
A közúti összeköttetés a nemzetközi közúti forgalom korlátozás nélküli lebonyolítására létesül.

3. Cikk
(1) Az Illetékes Szervek biztosítják a beruházás elõkészítõ munkáinak összehangolását, és kötelezettséget vállalnak

arra, hogy az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat a Szerzõdõ Felek államának vonatkozó belföldi jogszabályaival

összhangban lefolytatják.
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(2) Mindennemû, az államhatárt vagy határjeleket érintõ munkálat elvégzéséhez az Államhatár Felmérésének és

Megjelölésének Magyar–Szlovák Közös Bizottsága elõzetes jóváhagyása szükséges.

(3) A Szerzõdõ Felek a gyorsforgalmi utak forgalomba helyezésének idõpontjáról diplomáciai úton állapodnak meg.

4. Cikk
A jelen Megállapodás értelmezését és végrehajtását érintõ esetleges nézeteltéréseket az Illetékes Szervek közvetlen

konzultációkkal, vagy tárgyalásokkal tisztázzák. Amennyiben a nézeteltérések közvetlen konzultációk vagy

tárgyalások útján nem oldhatók meg, a vitás kérdés a Szerzõdõ Felek elé kerül.

5. Cikk
A jelen Megállapodásból eredõ munkák végrehajtásához nem szükséges a másik állam által kiadott munkavégzési

engedély.

6. Cikk
(1) A jelen Megállapodást a Szerzõdõ Felek határozatlan idõre kötik.

(2) Jelen Megállapodást a Szerzõdõ Feleknek a belsõ jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a

jóváhagyást igazoló késõbbi jegyzék kézhezvételétõl számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.

(3) Ez a Megállapodás a Szerzõdõ Felek közötti közös megállapodással írásban bármikor módosítható vagy

kiegészíthetõ. Ezen kiegészítések, illetve módosítások a (2) bekezdés szerint lépnek hatályba.

(4) A közúti csatlakozás kiépítésének befejezéséig a jelen Megállapodást a Szerzõdõ Felek bármelyike hat hónapos

felmondási határidõvel diplomáciai úton írásban felmondhatja.

Készült: Kenyhecen, 2011. június 24. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelybõl mindkét

nyelvû szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Kormánya A Szlovák Köztársaság Kormánya

nevében nevében”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 6. Cikk (2) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter – annak

ismertté válását követõen – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 121/2011. (VII. 15.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont

2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében

a következõket rendeli:

1. § A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A költségkompenzációs támogatás nyújtására kötött, 2011. június 30-án hatályos hatósági keretszerzõdés

– pályázati eljárás lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. december 31-ig terjedõ hatállyal megújítható, ha a munkáltató

a jogszabályban elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”
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2. § A Rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A rehabilitációs költségtámogatásra kötött, 2011. június 30-án hatályos hatósági keretszerzõdés – pályázati eljárás
lefolytatása nélkül – legfeljebb 2011. december 31-ig terjedõ hatállyal megújítható, ha a munkáltató a jogszabályban
elõírt kötelezettségeket a támogatás jogszabályi feltételeinek megváltozására tekintettel is vállalja.”

3. § A Rendelet 
    (1) a) 4. § (3) bekezdés d) pontjában és 8. § (3) bekezdésében az „egyéb támogatásban [2. § f) pont]” szövegrész helyébe

az „ , a 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti egyéb támogatásban”
b) 9. § (5) bekezdésében a „2. §-ának f) pontja” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés f) pontja”,
c) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „2. § f) pont” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés f) pont” szöveg, valamint az

„az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal”,
d) 12. § (2) bekezdésében a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség

elõmozdításáért felelõs miniszter” 
szöveg lép.

(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontjában az „éves” szövegrész hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelete
az egyes mûvészi és mûvészeti munkakörökrõl, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési 
és egyéb feltételek részletes szabályairól

Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. §
(1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. § Az elõadó-mûvészeti szervezetekben az egyes mûvészi és mûvészeti feladatok ellátása a melléklet szerinti
munkakörökben, munkaviszony keretében történõ foglalkoztatás esetén akkor lehetséges, ha az érintett személy
az adott munkakör betöltéséhez a melléklet szerint feltételként meghatározott képesítéssel rendelkezik.

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség: a mûvészeti képzési területen, a munkakörnek megfelelõ alap-
vagy mesterképzési szakon szerzett oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség vagy annak megfeleltethetõ
korábbi fõiskolai vagy egyetemi oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség;
2. szakirányú szakképesítés: a munkakör betöltéséhez szükséges szakmában szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben
(a továbbiakban: OKJ) szereplõ szakmai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítés, az OKJ-ben
szereplõ szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethetõ végzettség, vagy jogszabályban meghatározott szakmai
feltételek teljesítése alapján szerzett mûvészi vagy mûvészeti munkakör betöltéséhez elõírt szakmai végzettség.

3. § Ha a munkavállaló képesítése az e rendeletben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és e rendelet
hatálybalépésekor a munkavállalónak a nyugdíjjogosultságához szükséges korhatár eléréséig
a) tíz év vagy annál kevesebb idõ van hátra, legfeljebb a nyugdíjkorhatár eléréséig változatlan munkakörben tovább

foglalkoztatható;
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b) tíz évnél több idõ van hátra, az adott munkakörben csak akkor foglalkoztatható tovább, ha e rendelet

hatálybalépésének napjától számított három éven belül a tanulmányait a rendeletben meghatározott képesítés

megszerzése céljából megkezdte, és legfeljebb tíz éven belül a képesítést igazoló oklevelet vagy bizonyítványt

megszerezte.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelethez

A B

1. Elõadó-mûvészeti szervezetnél
mûvészi munkakörök

Képesítési feltételek

1.1 színész szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.2 bábszínész színész munkakör betöltéséhez szükséges képesítési feltétellel
megegyezõ felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.3 magánénekes szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.4 magántáncos szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.5 énekes, hangszeres szólista szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.6 táncos szólista szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.7 rendezõ, fõrendezõ szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség

1.8 karmester szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség

1.9 karnagy, karvezetõ, karigazgató szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség

1.10 népi zenekar vezetõ zenemûvészet képzési ágon szerzett felsõfokú végzettség és
szakképzettség vagy szakirányú szakképesítés

1.11 mûvészeti vezetõ, mûvészeti igazgató színházmûvészet vagy zenemûvészet vagy táncmûvészet
képzési ágon szerzett mesterszintû végzettség

1.12 fõzeneigazgató, zeneigazgató, zenei
vezetõ, zenekar-igazgató

zenemûvészet képzési ágon szerzett felsõfokú végzettség és
szakképzettség

1.13 koreográfus szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség

1.14 balett-igazgató koreográfus munkakör betöltéséhez szükséges képesítési
feltétellel megegyezõ felsõfokú végzettség és szakképzettség

1.15 balettmester táncmûvészet képzési ágon szerzett felsõfokú végzettség és
szakképzettség

1.16 dramaturg szakirányú vagy bölcsészettudományi képzési területen szerzett
felsõfokú végzettség és szakképzettség

1.17 lektor bölcsészettudományi képzési területen szerzett felsõfokú
végzettség és szakképzettség

1.18 díszlettervezõ alkalmazott látványtervezés alapképzési szakon vagy
látványtervezõ mûvész mesterképzési szakon szerzett
szakképzettség

1.19 jelmeztervezõ öltözéktervezõ mûvész mesterképzési szakon szerzett felsõfokú
végzettség és szakképzettség

1.20 festõ szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés
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1.21 szobrász szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.22 bábtervezõ szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.23 bábkészítõ szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.24 szcenikus a díszlettervezõ munkakör betöltéséhez szükséges képesítési
feltétellel megegyezõ felsõfokú végzettség és szakképzettség
vagy szakirányú szakképesítés

1.25 világítástervezõ mûszaki képzési területen szerzett felsõfokú végzettség és
szakképzettség vagy szakirányú szakképesítés

1.26 opera-, szimfonikus és kamarazenei tag szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.27 egyéb zenekari tag szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.28 énekkari tag szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.29 tánckari tag szakirányú felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.30 artista szakirányú szakképesítés

1.31 pantomimes szakirányú szakképesítés

1.32 segédszínész szakirányú szakképesítés

1.33 vers- és prózamondó színész munkakör betöltéséhez szükséges képesítési feltétellel
megegyezõ felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

1.34 statiszta alapfokú iskolai végzettség

2. Elõadó-mûvészeti szervezetnél
mûvészeti munkakörök

Képesítési feltételek

2.1 játékmester színmûvész vagy színházrendezõ felsõfokú végzettség és
szakképzettség vagy szakirányú szakképesítés

2.2 korrepetitor zenemûvészet képzési ágon szerzett felsõfokú végzettség és
szakképzettség vagy szakirányú szakképesítés

2.3 énekmester zenemûvészet képzési ágon szerzett felsõfokú végzettség és
szakképzettség vagy szakirányú szakképesítés

2.4 segédrendezõ rendezõ munkakör betöltéséhez szükséges képesítési feltétellel
megegyezõ felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

2.5 rendezõ-asszisztens rendezõ munkakör betöltéséhez szükséges képesítési feltétellel
megegyezõ felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy
szakirányú szakképesítés

2.6 koreográfus-asszisztens koreográfus munkakör betöltéséhez szükséges képesítési
feltétellel megegyezõ felsõfokú végzettség és szakképzettség
vagy szakirányú szakképesítés

2.7 díszlettervezõ-asszisztens díszlettervezõ munkakör betöltéséhez szükséges képesítési
feltétellel megegyezõ felsõfokú végzettség és szakképzettség
vagy szakirányú szakképesítés

2.8 jelmeztervezõ-asszisztens jelmeztervezõ munkakör betöltéséhez szükséges képesítési
feltétellel megegyezõ felsõfokú végzettség és szakképzettség
vagy szakirányú szakképesítés

2.9 ügyelõ felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy középfokú
végzettség

2.10 súgó felsõfokú végzettség és szakképzettség vagy középfokú
végzettség
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A Kormány 123/2011. (VII. 15.) Korm. rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló
49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés m) és zsa) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet

4. melléklete helyébe az 1. melléket, 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszíti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 123/2011. (VII. 15.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Külügyminisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások

A B C D

Támogatandó szervezet Támogatott feladat
Támogatás

összege
(Ft)

Forrás pontos megnevezése

1. Alapítvány a Népirtás és
Tömeges Atrocitások
Nemzetközi Megelõzéséért

Mûködési célú támogatás, Az
emberi jogok nemzetközi
szintû védelmét biztosító
alapítvány 2011. évi mûködése

15 000 000 XVIII. fejezet 5.14. Közhasznú és
egyéb civil szervezetek
támogatása

2. Törökfürdõ Irodalmi,
Mûvészeti Kulturális Alapítvány

AROMA köztéri vándorkiállítás 5 000 000 XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok

3. A Nyíregyházi Fõiskoláért
Alapítvány

„Magyar-lengyel kapcsolatok a
2011-es, egymást követõ uniós
elnökség tükrében” --
konferencia

2 000 000 XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok

4. Manfred Wörner Alapítvány a
Biztonságért és Demokráciáért

Európa tágabb szomszédsága 5 700 000 XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok

5. Wysocki Légió
Hagyományõrzõ Egyesület

A lengyel-magyar összetartozás
éve

8 000 000 XVIII. fejezet 5.39. 2011. évi
magyar EU elnökségi feladatok

”
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2. melléklet a 123/2011. (VII. 15.) Korm. rendelethez

„5. melléklet a 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból nyújtható egyedi támogatások
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A B C D 

Támogatandó szervezet Támogatott feladat 
Támogatás 

összege 
(Ft) 

Forrás pontos 
megnevezése 

  I. Oktatás 
1. Lakiteleki Népfőiskolai 
Közalapítvány 

 A Lakitelek Népfőiskola működésének 
(infrastruktúra dologi kiadásai, személyi 
jellegű kiadások, népfőiskolai projektek) 
támogatása 

330 000 000 
 

 XX. fejezet 20.3.47  
Lakitelek Népfőiskola 
támogatása 

2. Magyar Innovációs 
Szövetség 

 Országos Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató Verseny 
költségeihez történő hozzájárulás 

 2 500 000  XX. fejezet 20/4/23  
Közoktatás 
hatékonyságát javító 
mérés, értékelés 

3. Bolyai János Matematikai 
Társulat 

 Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára 
készülő csapat költségeihez történő 
hozzájárulás 

 2 000 000  XX. fejezet 20.4.29  
Közoktatás speciális 
feladatainak 
támogatása 

4. Kazinczy-díj Alapítvány - 
Péchy Blanka emlékére 

 „Kazinczy-díj Alapítvány - Péchy Blanka 
emlékére” elnevezésű alapítvány által 
szervezett anyanyelvi versenysorozat 
költségeihez történő hozzájárulás 

 2 300 000  XX. fejezet 20.4.29  
Közoktatás speciális 
feladatainak 
támogatása 

5. Magyar Biológiatanárok 
Országos Egyesülete 

 Nemzetközi Biológiai Diákolimpiára 
készülő csapat költségeihez történő 
hozzájárulás 

 1 000 000  XX. fejezet 20.4.29  
Közoktatás speciális 
feladatainak 
támogatása 

6. Magyar Kémikusok 
Egyesülete 

 A 8. Nemzetközi Junior 
Természettudományi Olimpián induló 
magyar csapat részvételének 
támogatása 

 800 000  XX. fejezet 20.4.29  
Közoktatás speciális 
feladatainak 
támogatása 

7. Doktoranduszok Országos 
Szövetsége 

 2011. évi működés és tevékenység 
támogatása a felsőoktatásról szóló 2005. 
évi CXXXIX. törvény alapján 

21 300 000  XX. fejezet 20.30.22.2 
Oktatási társadalmi, 
civil és non-profit 
szervezetek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

8. Hallgatói 
Önkormányzatok Országos 
Konferenciája 

 2011. évi működés és tevékenység 
támogatása a felsőoktatásról szóló 2005. 
évi CXXXIX. törvény alapján 

51 300 000  XX. fejezet 20.30.22.2 
Oktatási társadalmi, 
civil és non-profit 
szervezetek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

9. Ausztriai Magyar 
Egyesületek és Szervezetek 
Központi Szövetsége 

 Az Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetségei által 
szerkesztett Őrszavak 
Magyarságismereti Tanítás- 
módszertani folyóirat költségeihez, 
valamint tankönyvkiadáshoz 
hozzájárulás. 

 3 200 000  XX. fejezet 20.05.18.1. 
Határon túli oktatási 
feladatok támogatása 
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 10. Bolyai Társaság  A Bolyai Társaság Vendégtanár 
programjának a segítségével a Babes-
Bolyai Tudományegyetem egyik 
legfontosabb szakmai igényéhez 
történik hozzájárulás, mely által lehetővé 
válik, hogy az egyetemen magyarországi 
oktatók is előadásokat tarthassanak. 

 1 000 000  XX. fejezet 20.05.18.1. 
Határon túli oktatási 
feladatok támogatása 

 11. Horvátországi Magyar 
Oktatási és Művelődési 
Központ 

 A Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes 
Bizottság V. ülésének ajánlásairól szóló 
2179/2001. (VII. 13.) Kormányhatározat, 
továbbá a Magyar Köztársaság Oktatási 
Minisztériuma, valamint a Horvát 
Köztársaság Tudományos, Oktatási és 
Sportminisztériuma között  
2009-2011. évekre megkötött oktatási 
együttműködési megállapodás 17. cikke 
alapján a NEFMI támogatást nyújt a 
Horvátországi Magyar Oktatási és 
Művelődési Központ részére az oktatási 
tevékenység fejlesztéséhez. 

 1 000 000  XX. fejezet 20.05.18.1. 
Határon túli oktatási 
feladatok támogatása 

 12. Register, n.o.  A Register n.o. által fejlesztett  
fizikaoktatásban forradalmi újdonságnak 
számító A „Fizikaoktatás módszertanát 
segítő oktatási segédeszközök és 
kísérletsorozat” program költségeihez 
hozzájárulás. 

12 000 000  XX. fejezet 20.05.18.1. 
Határon túli oktatási 
feladatok támogatása 

13. PRGAMA Horvátországi 
Magyar Tudományos és 
Művészeti Kör 

 A támogatás célja a eszéki Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszék működési 
költségeihez történő hozzájárulás, az 
oktatók bérének finanszírozása. 

 500 000  XX. fejezet 20.05.18.1. 
Határon túli oktatási 
feladatok támogatása 

14. Rákóczi Szövetség  A támogatás célja a „Glória Victis Kárpát-
medencei magyar Ifjúsági Találkozó és 
Történelmi Vetélkedő” 
rendezvénysorozat költségeihez történő 
hozzájárulás. 

 2 000 000  XX. fejezet 20.05.18.1. 
Határon túli oktatási 
feladatok támogatása 

15. Szent Ferenc Alapítvány  A támogatás célja a Szent Ferenc 
Alapítvány által működtetett 
kollégiumok költségeihez történő 
hozzájárulás. 

 4 000 000  XX. fejezet 20.05.18.1. 
Határon túli oktatási 
feladatok támogatása 

16. Vajdasági Magyar 
Felsőoktatási Kollégium 

 A támogatás célja a VMFK diákjainak és 
tutorainak támogatása havi ösztöndíj 
formájában. 

11 000 000  XX. fejezet 20.05.18.1. 
Határon túli oktatási 
feladatok támogatása 

17. Kárpátaljai Magyar 
Főiskoláért Alapítvány 

 A támogatás célja a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola bérjellegű 
kiadásaihoz történő hozzájárulás. 

120 000 000  XX. fejezet 20.26.1.19. 
Határon túli magyar 
felsőoktatási 
intézmények 
támogatása 
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 II. Szociális, család- és ifjúságügy  
1. Baptista Szeretetszolgálat  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint 

más foglalásra feljogosított hatósági 
szervek (bíróságok, önkormányzatok) 
által lefoglalt, hamis márkajelzéssel 
ellátott ruhaneműk rászorulók közötti 
szétosztásának, márkamentesítésének, 
megsemmisítésének, valamint a hozzá 
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív 
Tanács tagszervezete általi 2011. évi 
megvalósításához 

 3 000 000  XX. fejezet 20.16.1  
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

2. Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint 
más foglalásra feljogosított hatósági 
szervek (bíróságok, önkormányzatok) 
által lefoglalt, hamis márkajelzéssel 
ellátott ruhaneműk rászorulók közötti 
szétosztásának, márkamentesítésének, 
megsemmisítésének, valamint a hozzá 
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív 
Tanács tagszervezete általi 2011. évi 
megvalósításához 

 3 000 000  XX. fejezet 20.16.1  
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

3. Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet 

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint 
más foglalásra feljogosított hatósági 
szervek (bíróságok, önkormányzatok) 
által lefoglalt, hamis márkajelzéssel 
ellátott ruhaneműk rászorulók közötti 
szétosztásának, márkamentesítésének, 
megsemmisítésének, valamint a hozzá 
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív 
Tanács tagszervezete általi 2011. évi 
megvalósításához 

 3 000 000  XX. fejezet 20.16.1  
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

4. Magyar Vöröskereszt  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint 
más foglalásra feljogosított hatósági 
szervek (bíróságok, önkormányzatok) 
által lefoglalt, hamis márkajelzéssel 
ellátott ruhaneműk rászorulók közötti 
szétosztásának, márkamentesítésének, 
megsemmisítésének, valamint a hozzá 
kapcsolódó egyéb feladatok, Karitatív 
Tanács tagszervezete általi 2011. évi 
megvalósításához 

 3 000 000  XX. fejezet 20.16.1  
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

5. Jól-Lét Alapítvány  Családbarát Munkahely Díjjal 
kapcsolatos ügyintézés, szervezési 
feladatok 

 3 750 000  XX. fejezet 20.16.6  
Családpolitikai 
Programok 

6. Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete 

 Családot népszerűsítő 
rendezvénysorozat megrendezése 

 5 000 000  XX. fejezet 20.16.6  
Családpolitikai 
Programok 

7. Összefogás a Magyar 
Családokért Országos 
Kiemelten Közhasznú 
Egyesület 

 Kárpát-medencei családszervezetek 
konferenciája és koordináció 

 7 500 000  XX. fejezet 20.16.6  
Családpolitikai 
Programok 

8. Magyar ENSZ Modell 
Diákegyesület 

 ENSZ Gyermek és Ifjúsági Delegált 
Program támogatása 

 1 000 000  XX. fejezet 20.15.3.2  
Gyermekes ifjúsági 
szakmafejlesztési 
célok 
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9. HÖOK (Hallgatói 
Önkormányzatok Országos 
Konferenciája) 

 EFOTT Fesztivál támogatása  2 000 000  XX. fejezet 20.15.3.2  
Gyermekes ifjúsági 
szakmafejlesztési 
célok 

10. Borostyán virág 
Alapítvány 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

11. Lehetőség Családoknak 
2005 Alapítvány 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása. Shelter 
(emberkereskedelem áldozatainak 
befogadására szolgáló titkos 
menedékház) által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása. Félutas 
kiléptető ház által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

14 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

12. Magyar Vöröskereszt 
Budapesti Szervezete 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

13. Magyar Vöröskereszt 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szervezete 

 Félutas kiléptető ház által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása. Krízisellátó 
rendszer által biztosított szolgáltatások 
fenntartható működésének támogatása 

 8 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

14. Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet, Miskolc 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása. Félutas 
kiléptető ház által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 8 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

15. Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet, Szolnok 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

16. Sorsunk és Jövőnk 
Alapítvány 

 Félutas kiléptető ház által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

 17. S. O. S. Krízis Alapítvány  Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 

 18. Szt. Cirill és Method 
Alapítvány 

 Krízisellátó rendszer által biztosított 
szolgáltatások fenntartható 
működésének támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.20.4  
Krízisellátó rendszer 
működését elősegítő 
tevékenységek 
támogatása 
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19. Bice-Bóca Alapítvány 
a Mozgássérült 
Gyermekekért 

 SORS-Háló projekt támogatása 10 000 000  XX. fejezet 20.20.6  
Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét 
elősegítő programok 
támogatása 

20. Kézenfogva, Összefogás 
a Fogyatékos Emberekért 
Alapítvány 

 FECSKE modellprogram, azaz a 
fogyatékos személyeket nevelő 
családtagok időszakos tehermentesítése 
céljából a fogyatékos személy 
otthonában nyújtott szakszerű 
felügyelet biztosítása. 

68 000 000  XX. fejezet 20.20.6  
Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét 
elősegítő programok 
támogatása 

21. Magyar Mentálhigiénés 
Szövetség 

Családok mentális megerősítését szolgáló 
programok 

1 000 000 
XX. fejezet 20.16.6 

Családpolitikai 
Programok 

22. Kárpát- medencei 
Családszervezetek 
Szövetsége 

Összmagyar Családtanács találkozójának 
előkészítése, szervezése és koordinációja 3 500 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

23. Otthon Segítünk 
Alapítvány 

Fiatal gyermekes családok megerősítését 
szolgáló tevékenység 

3 500 000 XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

24. Végeken Alapítvány 

Családbarát felsőoktatással kapcsolatos 
hatás-tanulmány, jó gyakorlatok 
összegyűjtése, javaslatok kidolgozása, 
családbarát közbeszéd elterjedése 
érdekében szervezett programok 

5 600 000 XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

25. Magyar Katolikus 
Családegyesület 

A házasságok és a családok megerősítését 
szolgáló tevékenység a Családok Éve 
alkalmából 

1 500 000 
XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

26. Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Szent Gellért 
Karitász Alapítvány 

A házasságok és a családok megerősítését 
szolgáló tevékenység a Családok Éve 
alkalmából 

1 000 000 
XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

27. Magyar Református 
Egyház Családsegítő 
Szolgálata 

A generációk közötti együttműködést  
szolgáló tevékenység 1 000 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

28. Evangélikus Belmisszió 
Baráti Egyesület 

A házasságok és a családok megerősítését 
szolgáló tevékenység 500 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

29. Háló a családi napközikért 
Közhasznú Egyesület 

Családi Napközik elterjesztését szolgáló 
programok 1 500 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

30. Média a Családért 
Alapítvány 

Családbarát közbeszéd megerősödés
érdekében folytatott tevékenység 1 500 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

31. Jól-Lét Alapítvány Apák Napi rendezvény 400 000 
XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

32. Bibliai Házassággondozó 
Szolgálat 

A házasságok és a családok megerősítését
szolgáló tevékenység - házassággondozás 900 000 

XX. fejezet 20.16.6 
Családpolitikai 
Programok 

33. Református Közéleti és 
Kulturális Központ Alapítvány Kontraszt kiállítás megrendezése 6 689 400 

 

XX. fejezet 20.15.3.2 
Gyermek és ifjúsági 
szakmafejlesztési célok

34. Kék Pont 
Drogkonzultációs Központ és 
Drogambulancia Alapítvány 

A problémás szerhasználók ellátásának
fejlesztése a VIII. kerületben-modell 
projekt 

16 000 000 

XX. fejezet 20.14 
A kábítószer-fogyasztás 
megelőzésével 
kapcsolatos feladatok 
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35. Euro-Régió Szociális 
Szakmai Közösség Közhasznú 
Egyesület 

Az új szolgáltatási rendszer ismereteinek
terjesztése a szociális szolgáltatások
fejlesztése érdekében 

4 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

36. Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye ESÉLY Szociális 
Közalapítványa 

Pszichiátriai,- szenvedélybeteg szociális 
ellátás szakmai szabályrendszerének
kialakítása, ellátási utak és szempontok
szakmai szabályainak kidolgozása 

5 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

37. Hilscher Rezső Alapítvány 

Szakmai szervezetek, szakértők
tudományos írásainak terjesztése a
szociális szolgáltatások és ellátások
fejlesztése érdekében 

2 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

38. Kézenfogva Alapítvány 
Fogyatékos személyek komplex
szükséglet felmérő módszerének
kidolgozása 

5 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

39. Magyar Speciális 
Művészeti Műhely Egyesület 

A fogyatékos személyek társadalmi
elfogadottságának erősítése és
esélyegyenlőségük biztosítása érdekében
fogyatékos személyek művészeti
tevékenységének koordinációja, a
kulturális programok szervezése és a
különféle szolgáltatások biztosítása 

5 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

40. „Szövetség az Életen Át 
Tartó Tanulásért” 

Nyitott tanulási központok hálózatának
fenntartása és  működtetése, módszertani 
fejlesztések ellátása 

15 000 000 

XX. fejezet 20.16.1 
Szociális alap és 
szakosított ellátások, 
módszertani feladatok 
támogatása 

III. Kultúra 
1. A Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat 
működési támogatása 

 A támogatás hozzájárul az 
ismeretterjesztő társulat országos 
hatókörű szakmai szervezeteinek, 
regionális és területi bázisainak 
működéséhez, a felnőttoktatás és képzés 
nemzetközi kapcsolatainak 
gondozásához. 

15 000 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és non-profit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

2. Európai Folklór 
Központért Egyesület 

 A folklórral kapcsolatos különböző 
területek, a kutatás, a hagyományos 
kultúrák és az oktatás közötti közvetítés 
támogatása, konferenciák, rendezvények 
szervezésével, kiadványok publikálásával 
és szakértői tevékenységgel kapcsolatos 
feladatok támogatása; az évente 
megjelentetett Hungárián Heritage 
elnevezésű, angol nyelvű kiadvány 
támogatása. 

 8 000 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és non-profit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 
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3. Magyar Népfőiskolai 
Társaság, Magyar 
Népfőiskolai Kollégium, 
KALOT Katolikus 
Népfőiskolai Mozgalom, 
Örökség Népfőiskolai 
Szövetség 

 A népfőiskolai mozgalmak működési 
költségeinek támogatása (az országos 
hatókörű népfőiskolák minimális 
működési feltételeinek biztosítása, 
valamint a legszükségesebb tárgyi 
eszközök, berendezések beszerzése.) 

13 000 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és non-profit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

4. Területi Művelődési 
Intézmények Egyesülete 

 A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 91. § (1) c) pontja előírja a 
kultúráért felelős minisztérium számára 
a TEMI működési költségeinek 
támogatási kötelezettségét. Ez teszi 
ugyanis lehetővé a szervezet 61 
tagintézménye számára a 
meghatározott alaptevékenységek 
ellátásához szükséges működési 
feltételek biztosítását. 

535 400 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és non-profit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

 5. Központi Bányászati 
Múzeum Alapítvány 

 A múzeum éves működési támogatása.
Az értékmentési tevékenység 
elősegítése: a gyűjtemények 
biztonságát, állagvédelmét, megőrzését 
és hozzáférhetőségét szolgáló feladatok 
ellátása. 

17 000 000  XX. fejezet 20.12.7.1  
Közgyűjteményi 
szakmai feladatok - 
közgyűjtemények 
nemzeti értékmentő 
programja 

6. Magyar Olajipari Múzeum 
Alapítvány 

 A múzeum éves működési támogatása.
Az értékmentési tevékenység 
elősegítése: a gyűjtemények 
biztonságát, állagvédelmét, megőrzését 
és hozzáférhetőségét szolgáló feladatok 
ellátása. 

10 000 000  XX. fejezet 20.12.7.1  
Közgyűjteményi 
szakmai feladatok - 
közgyűjtemények 
nemzeti értékmentő 
programja 

 7. Textilmúzeum Alapítvány  A múzeum éves működési támogatása.
Az értékmentési tevékenység 
elősegítése: a gyűjtemények 
biztonságát, állagvédelmét, megőrzését 
és hozzáférhetőségét szolgáló feladatok 
ellátása. 

 4 000 000  XX. fejezet 20.12.7.1  
Közgyűjteményi 
szakmai feladatok - 
közgyűjtemények 
nemzeti értékmentő 
programja 

 8. A Magyar Nyelv és 
Kultúra Nemzetközi 
Társasága 

 A működési célú támogatás az alapját 
képezi annak a sokrétű hazai, illetve 
nemzetközi szakmai és koordinatív 
tevékenységnek, amelyet a szervezet az 
anyanyelvfejlesztéssel és -védelemmel 
foglalkozó Kárpát-medencei, illetve a 
nyugati és a tengeren túli diaszpórában 
tevékenykedő magyar szervezetek 
körében végez. A Nyelvünk és Kultúránk 
c. folyóirat megjelenésének támogatása. 
A társaság által kiadott könyvek 
elsősorban a határon túli magyar 
kultúra, a regionális lét jellemzőiről 
szólnak. 

15 000 000  XX. fejezet 20.12.7.2  
Közművelődési 
szakmai feladatok 
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 9. Anyanyelvápolók 
Szövetsége 

 2011-ben az Anyanyelvápolók 
Szövetsége országos és regionális 
nyelvművelő, nyelvvédő, nyelvfejlesztő 
programjainak, rendezvényeinek, 
táborainak, az Édes Anyanyelvünk c. 
szakmai lap, illetve a Helyneveink 
érdekességei, tanulságai, népi 
magyarázatai című, a NEFMI-vel közösen 
meghirdetett anyanyelvi pályázat 
lebonyolítási költségeihez járulnánk 
hozzá. 

20 000 000  XX. fejezet 20.12.7.2  
Közművelődési 
szakmai feladatok 

 10. József Attila Kör  Solitude (német-magyar) íróprogram  4 500 000  XX. fejezet 20.8.5.2  
Kétoldalú kulturális 
munkatervi feladatok 

 11. Magyar Rendezők Céhe  Árvay Jolán-díj támogatási összege  300 000  XX. fejezet 20.11.1  
Filmszakmai 
támogatások 

12. Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége 

 A Filmkritikusok díjához támogatás  500 000  XX. fejezet 20.11.1  
Filmszakmai 
támogatások 

13. Magyar Könyv 
Alapítvány (illetve 
utódszervezete) 

 Fordítás-támogatási pályázatok, 
irodalmi marketing 

20 000 000  XX. fejezet 20.13.4  
Művészeti 
tevékenységek és 
egyéb fejezeti 
feladatok 

 14. MISZJE  Működési támogatás 10 000 000  XX. fejezet 20.13.4  
Művészeti 
tevékenységek és 
egyéb fejezeti 
feladatok 

 15. Tokaji Írótábor 
Egyesület 

 2011. Tokaji Írótábor megrendezése  2 000 000  XX. fejezet 20.13.4  
Művészeti 
tevékenységekés 
egyéb fejezeti 
feladatok 

 16. Arany János Alapítvány  Programtámogatás 11 500 000  XX. fejezet 20.26.2.10 
Egyéb kulturális 
alapítványok, 
közalapítványok 
támogatása 

17. Budapesti 
Fesztiválzenekar Alapítvány 

 Programtámogatás 450 000 000  XX. fejezet 20.26.2.10 
Egyéb kulturális 
alapítványok, 
közalapítványok 
támogatása 

 18. Európai Utas Alapítvány  Programtámogatás  7 000 000  XX. fejezet 20.26.2.10 
Egyéb kulturális 
alapítványok, 
közalapítványok 
támogatása 

 19. Magyar Fordítóház 
Alapítvány 

 Programtámogatás  5 000 000  XX. fejezet 20.26.2.10 
Egyéb kulturális 
alapítványok, 
közalapítványok 
támogatása 



25004 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 83. szám

 20. Szépirodalmi Figyelő 
Alapítvány 

 Programtámogatás  3 000 000  XX. fejezet 20.26.2.10 
Egyéb kulturális 
alapítványok, 
közalapítványok 
támogatása 

21. Alternatív és Független 
Színházak Szövetsége 

 Működési támogatás  200 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

22. ASSITEJ Gyermek- és 
Ifjúsági Színházak 
Nemzetközi Szövetségének 
Magyar Központja Egyesület 

 Működési támogatás  200 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

23. Erkel Ferenc Társaság  Működési támogatás  160 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

24. Fiatal Iparművészek 
Stúdiója Egyesület 

 Működési támogatás  2 000 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

25. FISZ Fiatal Írók 
Szövetsége 

 Működési támogatás  2 000 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 
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26. Fiatal Képzőművészek 
Stúdiója Egyesület 

 Működési támogatás  2 000 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

27. IBBY-Gyermekkönyvek 
Nemzetközi Tanácsának 
Magyar Egyesülete 

 Működési támogatás  450 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

 28. ICOMOS Magyar 
Nemzeti Bizottsága 
Egyesület 

 Működési támogatás, 
programtámogatás 

 2 300 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

29. Ifjú Zenebarátok 
Magyarországi Szervezete 

 Működési támogatás  100 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

30. József Attila Kör  Működési támogatás  1 000 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

31. Kortárs Táncszínházi 
Egyesület 

 Működési támogatás  160 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 
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32. Liszt Ferenc Társaság  Működési támogatás  160 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

33. Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete 

 Működési támogatás 20 000 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

34. Magyar Festők Társasága  Működési támogatás  300 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

35. Magyar Fotóművészek 
Szövetsége 

 Működési támogatás  2 900 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

36. Magyar 
Grafikusművészek 
Szövetsége 

 Működési támogatás  300 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

37. Magyar Írók Egyesülete  Működési támogatás  160 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 
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38. Magyar Írószövetség  Működési támogatás  9 000 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

39. Magyar Játékszíni 
Társaság 

 Működési támogatás  100 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

40. Magyar Kárpitművészek 
Egyesülete 

 Működési támogatás  150 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

41. Magyar Képzőművészek 
és Iparművészek Szövetsége 

 Működési támogatás  5 600 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

42. Magyar Képzőművészeti 
és Iparművészeti Társaságok 
Szövetsége 

 Működési támogatás  800 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

43. Magyar Kodály Társaság  Működési támogatás  150 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 
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44. Magyar Muzsikus Fórum  Működési támogatás  400 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

45. Magyar Műfordítók 
Egyesülete 

 Működési támogatás  100 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

46. Magyar PEN Club  Működési támogatás  400 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

47. Magyar Színházi 
Társaság 

 Működési támogatás  1 600 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és non-profit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

48. Magyar Szimfonikus 
Zenekarok Szövetsége 

 Működési támogatás  150 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és non-profit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

49. Magyar Szobrász 
Társaság 

 Működési támogatás  400 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és non-profit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 
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50. Magyar Táncművészek 
Szövetsége 

 Működési támogatás  1 500 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

51. Magyar Teátrumi 
Társaság 

 Működési támogatás  1 600 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

52. Magyar Zenei Tanács  Működési támogatás  3 400 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

53. Magyar Zeneművészeti 
Társaság 

 Működési támogatás  150 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

54. Magyar Zeneszerzők 
Egyesülete 

 Működési támogatás  150 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

55. MAMŰ Társaság  Működési támogatás  1 200 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 
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56. MASZK Országos 
Színészegyesület 

 Működési támogatás  300 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

57. Műkritikusok 
Nemzetközi Szövetsége 
(AICA) Magyar Tagozata 

 Működési támogatás  200 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

58. Nemzetközi Kodály 
Társaság 

 Működési támogatás  100 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

59. Nemzetközi Színházi 
Intézet Magyar Központja 

 Működési támogatás  300 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

60. Porta Speciosa Egyesület 
(Műemléki Kutatás és 
Kézművesség Hálózata, 
„Porta Speciosa” Közhasznú 
Egyesület) 

 Működési támogatás, 
programtámogatás 

 600 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

61. Szépírók Társasága  Működési támogatás  3 000 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 
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62. UNIMA Nemzetközi 
Bábművész- 
Szövetség Magyar 
Központja 

 Működési támogatás  160 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

63. Város- és Faluvédők 
Szövetsége (Hungária 
Nostra) 

 Működési támogatás, 
programtámogatás 

 600 000  XX. fejezet 20.30.23.2 
Kulturális társadalmi, 
civil és nonprofit 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

 64. Cracovia Express 
Magyar-Lengyel Kulturális 
Alapítvány 

 Krakkói Magyar Centrum működési 
költségeihez történő hozzájárulás 

 3 000 000  XX. fejezet 20.8.10.2  
Kulturális 
szakdiplomáciai 
feladatok 

65. Finnugor Népek 
Világkongresszusa Magyar 
Nemzeti Szervezete 

 A finnugor együttműködéssel 
kapcsolatos feladatok finanszírozására 

 5 000 000  XX. fejezet 20.8.10.2  
Kulturális 
szakdiplomáciai 
feladatok 

IV. Egészségügy  
1. Magyar ILCO Szövetség  2011. évi működési támogatás 15 000 000  XX. fejezet 20.22.2/20. 

Egészségügyi ellátási 
és fejlesztési 
feladatok/ 
Népegészségügyi és 
egészségfejlesztési 
feladatok 

2. Rákbetegek Országos 
Szövetsége 

 2011. évi működési támogatás, ezen 
belül 
- Központi iroda működése; 
- Tagszervezetek működésének 
támogatása; 
- Napforduló Segítő Szolgálatok 
működéséhez hozzájárulás; 
- Előadások, rehabilitációs és 
betegoktatási programok szervezése 

20 000 000  XX. fejezet 20.22.2/20. 
Egészségügyi ellátási 
és fejlesztési 
feladatok/ 
Népegészségügyi és 
egészségfejlesztési 
feladatok 

3. Transzplantációs 
Alapítvány a Megújított 
Életekért 

 A Transzplantáció Európai 
Világnapjának megrendezése. 

 1 500 000  XX. fejezet 20.22.2/20. 
Egészségügyi ellátási 
és fejlesztési 
feladatok/ 
Népegészségügyi és 
egészségfejlesztési 
feladatok 

4. Asztmás és Allergiás 
Gyermekek Magyarországi 
Egyesülete 

 2011. évi működési támogatás  3 400 000  XX. fejezet 20.22.2/21. 
Egészségügyi ellátási 
és fejlesztési 
feladatok/ Egyéb 
egészségpolitikai 
feladatok 
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5. Magyar Orvostörténelmi 
Társaság 

 Semmelweis Ignác életművének és a 
róla szóló monográfiák archiválása, 
digitalizálása 

 700 000  XX. fejezet 20.22.2/21. 
Egészségügyi ellátási 
és fejlesztési 
feladatok/ Egyéb 
egészségpolitikai 
feladatok 

6. Magyar Rezidens 
Szövetség 

 Egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképzéssel kapcsolatos szabályozás 
kialakításában való aktív közreműködés, 
háttéranyagok készítése 

 8 000 000  XX. fejezet 20.22.2/21. 
Egészségügyi ellátási 
és fejlesztési 
feladatok/Egyéb 
egészségpolitikai 
feladatok 

V. Sport  
1. Nemzeti Sport Intézet 
(országos sportági 
szakszövetségek, 
sportszervezetek, 
sportiskolák) 

 Utánpótlás-nevelési feladatok 
támogatása: 
- Sport 
XXI. Utánpótlás-nevelési program; 
- Héraklész Program; 
- sportiskolák támogatása; 
- egyéb utánpótlás-nevelési feladatok; 

1 489 800 000  XX. fejezet 20.23.1.  
Utánpótlás-nevelési 
feladatok 

2. Sportági országos 
szakszövetségek 
(asztalitenisz, baseball, 
gyeplabda, judo, öttusa, 
sportlövészet, tollaslabda, 
taekwondo) 

 Duna Kupa versenysorozat támogatása  5 000 000  XX. fejezet 20.23.1.  
Utánpótlás-nevelési 
feladatok 

3. Sportiskolák Országos 
Szövetsége 

 A Sportiskolák Országos Szövetsége 
szakmai munkájának támogatása: 
konferenciák szervezésének támogatása, 
a legjobb sportiskolák munkáját 
elismerő Díjátadó Gála támogatása, 
sportiskolái intézmények sportversenyei 
megszervezésének és lebonyolításának 
támogatása. 

 2 000 000  XX. fejezet 20.23.1.  
Utánpótlás-nevelési 
feladatok 

4. Wesselényi Miklós Sport 
Közalapítvány 

 Csanádi Árpád Általános Iskola, 
Középiskola és Pedagógiai Intézet 
fenntartási költségeinek támogatása 
(pedagógusok, alkalmazottak 
munkabére és járulékai, közüzemi díjak, 
vagyonvédelem díja, takarítás, 
szemétdíj) 

124 000 000  XX. fejezet 20.23.1.  
Utánpótlás-nevelési 
feladatok 

5. Magyar Birkózó Szövetség  Kadet Világbajnokság rendezési 
költségeinek támogatása 

15 000 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

6. Magyar Jégkorong 
Szövetség 

 Divízió 1. Jégkorong Világbajnokság 
rendezési költségeinek támogatása 

45 000 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

7. Magyar Judo Szövetség  Hungária Világkupa rendezési 
költségeinek támogatása 

 5 000 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

8. Magyar Kajak-kenu 
Szövetség 

 Gyorsasági Kajak-kenu Világbajnokság 
rendezési költségeinek támogatása 

325 000 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

9. Magyar Korfball 
Szövetség 

 U21 Európa-bajnokság rendezési 
költségeinek támogatása 

 500 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 
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10. Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége 

 ALL STAR Kosárlabda Gála rendezési 
költségeinek támogatása 

 4 000 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

11. Magyar Ökölvívó 
Szövetség 

 Junior Európa-bajnokság rendezési 
költségeinek támogatása 

20 000 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

12. Magyar Öttusa 
Szövetség 

 Öttusa Női és Férfi Világkupa rendezési 
költségeinek támogatása 

10 000 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

13. Magyar Triatlon 
Szövetség 
TVK-MALI Triatlon Klub 

 TVK ITU Világkupa rendezési 
költségeinek támogatása 

10 000 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

14. Magyar Úszó Szövetség  Learn toSwim Úszó Szeminárium 
rendezési költségeinek támogatása 

 1 000 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

15. Magyar Vívó Szövetség  Női Párbajtőr Világkupa rendezési 
költségeinek támogatása. 
Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard Világkupa 
rendezési költségeinek támogatása 

10 000 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

16. Regnum Marianum 
Sport Egyesület 

 Deák András asztalitenisz emlékverseny 
megrendezésének támogatása 

 350 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

17. Vasas SC  Vasas SC megalakulásának 100 éves 
jubileumi ünnepségsorozatának 
támogatása 

 1 500 000  XX. fejezet 20.23.4.  
Versenysport 
támogatása 

18. Nemzeti Sport Intézet, 
Magyar Labdarúgó 
Szövetség 

 Országos sportági szakszövetségek 
akadémiai rendszerének kialakításával, 
továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel 
összefüggő feladatainak támogatása 

2 200 000 000  XX. fejezet 20.23.5.  
Országos sportági 
szakszövetségek 
akadémiai 
rendszerének 
kialakításával, továbbá
az MLSZ utánpótlás-
neveléssel 
összefüggő 
feladatainak 
támogatása 

19. Magyar Kerékpáros 
Túrázók Országos 
Szövetsége 

 Működési támogatás (közüzemi 
díjak/gáz, áram/, kommunikációs 
költségek /telefon, internet, posta/, bér 
jellegű kifizetések és a hozzájuk tartozó 
járulékok) 

 1 297 410  XX. fejezet 20.23.23.  
Szabadidősport 
támogatása 

20. Magyar Szabadidősport 
Szövetség 

 Működési támogatás (iroda bérleti díj 
/BMSK/, kommunikációs költségek 
/telefon, internet, posta/, közlekedési 
költségek, értekezlet szervezési 
költségei) 

 6 487 070  XX. fejezet 20.23.23.  
Szabadidősport 
támogatása 

21. Magyar Szabadidősport 
Szövetség 

 A Magyar Szabadidősport Szövetség 
szervezésében megrendezésre kerülő 
„Konferencia a szabadidősport 2011. évi 
feladatairól és lehetőségeiről” című 
konferencia megszervezésének 
támogatása 

 1 000 000  XX. fejezet 20.23.23.  
Szabadidősport 
támogatása 

22. Magyar Technikai és 
Tömegsportklubok 
Országos Szövetsége 

 Működési támogatás (közüzemi 
díjak/áram, gáz, víz/ ingatlan 
üzemeltetési díjak, bérjellegű kifizetések 
és azok járulékai, bérelt gépjármű 
üzemanyagköltsége) 

 6 487 070  XX. fejezet 20.23.23.  
Szabadidősport 
támogatása 
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23. Magyar Természetbarát 
Szövetség 

 Működési támogatás (közüzemi díjak 
/gáz, áram/, kommunikációs költségek 
/telefon, internet/, bérjellegű kifizetések 
és a hozzájuk tartozó járulékok) 

 7 228 450  XX. fejezet 20.23.23.  
Szabadidősport 
támogatása 

24. Sportegyesületek, 
Sportszövetségek, Diáksport 
Egyesületek, Iskolai 
Sportkörök, Sportiskolák 

 Szenior Sport pályázat: elsődlegesen a 
szenior korosztály aktív, 
sporttevékenységgel és mozgással 
eltöltött idejének növelése a Nordic 
Walking programon, és a hobby sportok 
gyakorlására alkalmas sporteszközök, a 
célcsoporthoz való eljuttatásán 
keresztül. 

50 000 000  XX. fejezet 20.23.23.  
Szabadidősport 
támogatása 

25. Sportegyesületek, 
Sportszövetségek, Diáksport 
Egyesületek, Iskolai 
Sportkörök, Sportiskolák 

 Egészségjavítást célzó 
sporttevékenységek támogatása: a 
szabadidősport szinten űzött sportágak 
(csapat + egyéni), egyesületi formában 
végzett, elsősorban egészségjavítást 
célzó sporttevékenységének aktivizálása, 
elsősorban működési és 
eszköztámogatás formájában. 

100 000 000  XX. fejezet 20.23.23.  
Szabadidősport 
támogatása 

26. Sportegyesületek, 
Sportszövetségek, Diáksport 
Egyesületek, Iskolai 
Sportkörök, Sportiskolák 

 Grundsportágak sportpálya építési 
pályázat: szabadidősport jellegű 
mozgásos tevékenységek színvonalának 
emelése és koordináltabbá tétele 
érdekében szabadtéri multifunkciós 
sportpályák létesítése. 

90 000 000  XX. fejezet 20.23.23.  
Szabadidősport 
támogatása 

27. Sportegyesületek, 
Sportszövetségek, Diáksport 
Egyesületek, Iskolai 
Sportkörök, Sportiskolák 

 Fogyatékos személyek és HHH 
csoportok számára szabadidős pályázat: 
a fogyatékos személyek és szociálisan 
hátrányos helyzetű csoportok 
egészségügyi helyzetének javítása, az 
egészséges életmód iránti figyelem 
széles körű felkeltése, valamint 
szabadidős sporttevékenységek 
aktivizálása, szabadidősport események 
és eseménysorozatok támogatásán 
keresztül. 

50 000 000  XX. fejezet 20.23.23.  
Szabadidősport 
támogatása 

28. Sportegyesületek, 
Sportszövetségek, Diáksport 
Egyesületek, Iskolai 
Sportkörök, Sportiskolák 

 Tárt Kapus Létesítmények pályázat: 
szabadidős és közösségi sportolásra 
alkalmas sportlétesítmények minél 
szélesebb körben, és minél nagyobb 
volumenben való kihasználtságának 
aktivizálása. 

80 000 000  XX. fejezet 20.23.23.  
Szabadidősport 
támogatása 

29. Magyar Edzők Társasága  2011. évi szakmai és működési 
támogatás 

 6 700 000  XX. fejezet 20.23.28  
Stratégiai és 
sporttudományi 
innovációs folyamatok 
működtetése és 
projektjei 

30. Magyar Sporttudományi 
Társaság 

 2011. évi szakmai és működési 
támogatás 

30 500 000  XX. fejezet 20.23.28  
Stratégiai és 
sporttudományi 
innovációs folyamatok 
működtetése és 
projektjei 
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31. Magyar Testnevelési 
Egyetem Támogató Köre 
Alapítvány 

 OKJ-s vizsgaelnökök országos felkészítő 
tanácskozása megrendezésének 
támogatása 

 400 000  XX. fejezet 20.23.28.  
Stratégiai és 
sporttudományi 
innovációs folyamatok 
működtetése és 
projektjei 

32. Magyar Labdarúgó 
Szövetség 

 A sportrendezvények biztonságáról 
szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozó, az MLSZ által, illetve 
az MLSZ versenyrendszerében 
szervezett mérkőzésnek helyt adó 
sportlétesítmények műszaki, 
infrastrukturális és biztonságtechnikai 
felmérésével és fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok megvalósítása, a 
pályázat lebonyolítása, valamint a 
rendszer üzemeltetése és karbantartása. 

960 000 000  XX. fejezet 20.24.10 
Az MLSZ 
sportlétesítmények 
biztonságtechnikai 
fejlesztésével 
összefüggő 
feladatainak 
támogatása 

33. Magyar Golf Szövetség 

Junior Golf Európa-bajnokság (Young 
Masters) rendezési költségeinek 
támogatása (jogdíj, létesítmény és 
egyéb bérleti díjak, utazással, szállással, 
étkezéssel, szállítással, versenyhelyszín 
kiépítésével összefüggő költségek, 
reklám és marketing, grafikai, nyomdai 
költségek, napidíjak /hazai és 
nemzetközi tisztségviselők, 
közreműködők/, verseny 
lebonyolításához szükséges 
informatikai, technikai és egyéb 
szolgáltatások, eredményhirdetés, 
egészségügyi és mentő szolgálat, 
doppingellenőrzés, érem, serleg, 
szervezésben közreműködők díjazása, 
nyitó és záróünnepség, média és 
kommunikációs költségek, TV 
közvetítés és szükséges tárgyi 
eszközök, rendőrség, és egyéb személy- 
és vagyonvédelmi szolgáltatások 
költségei, hatósági engedélyek 
költségei) 

 

3 500 000 
XX. fejezet 20.23.4. 
Versenysport 
támogatása 

34. Magyar Torna 
Szövetség 

A 14. World Gymnastrada-n történő 
részvétel költségeinek támogatása (a 
magyar gimnasztráda csapatnak a 
2011. július 10-16. között a svájci 
Lausenne-ban megrendezendő 14. 
World Gymnastrada-n történő 
részvételének támogatása: utazással, 
szállítással, szállással, étkezéssel 
összefüggő költségek) 

1 000 000 
XX. fejezet 20.23.4. 
Versenysport 
támogatása 
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35. Magyar Motorsport 
Szövetség 

Kunmadarasi UEM Dragbike Európa-
bajnoki futam rendezési költségeinek 
támogatása (jogdíj, létesítmény- és 
egyéb bérleti díjak, szállás, étkezés, 
szállítás, versenyhelyszín kiépítésével 
összefüggő költségek, reklám és 
marketing, grafikai, nyomdai költségek, 
napidíjak /hazai és nemzetközi 
tisztségviselők, közreműködők/, 
verseny lebonyolításához szükséges 
informatikai, technikai és egyéb 
szolgáltatások, eredményhirdetés, 
egészségügyi ésmentő szolgálat, 
doppingellenőrzés, érem, serleg, 
szervezésben közreműködők díjazása, 
média és kommunikációs költségek, TV 
közvetítés és szükséges tárgyi 
eszközök, rendőrség, és egyéb személy- 
és vagyonvédelmi szolgáltatások 
költségei, hatósági engedélyek 
költségei) 

2 500 000 
XX. fejezet 20.23.4. 
Versenysport 
támogatása 

36. Molnár-Sziget Horgász 
Egyesület 

Klubcsapatok Horgász 
Világbajnokságán történő részvétel 
költségeinek támogatása (A 2011. 
június 4-5. között a szerbiai Golubac-
ban megrendezett Klubcsapatok 
Horgász Világbajnokságán történő 
részvétel támogatása: utazással, 
szállítással, szállással, étkezéssel, 
összefüggő költségek) 

2 000 000 
XX. fejezet 20.23.4. 
Versenysport 
támogatása 

37. Pénzügyminisztériumi 
Sport Club 

A Pénzügyminisztériumi Sport Club 
2011. évi működése és szakmai 
feladatai ellátásának támogatása 
(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti 
díjak, sportszerek, sporteszközök, 
közüzemi díjak /gáz, áram/, 
kommunikációs költségek /telefon, 
internet/) 

250 000 
XX. fejezet 20.23.4. 
Versenysport 
támogatása 

38. Magyar Rendészeti 
Sportszövetség 

Rendőr Tenisz Európa-bajnokság 
rendezési költségeinek támogatása 
(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti 
díjak, érem, serleg, doppingellenőrzés, 
szervezésben, lebonyolításban 
közreműködők díjazása) 

500 000 
XX. fejezet 20.23.4. 
Versenysport 
támogatása 

39. Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség 

Junior Európa-bajnokságra történő 
felkészülés támogatása (létesítmény-, 
terem- és egyéb bérleti díjak, 
felkészüléssel, edzőtábori szállással, 
étkezéssel, utazással, szállítással 
összefüggő költségek, bér jellegű 
kifizetések és a hozzájuk tartozó 
járulékok) 

5 000 000 
XX. fejezet 20.23.4. 
Versenysport 
támogatása 
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40. Budapesti Tekézők 

Szövetsége 

Kató Ferenc Emlékverseny rendezési 

költségeinek támogatása (létesítmény-, 

terem- és egyéb bérleti díjak, érem, 

serleg, szervezésben, lebonyolításban 

közreműködők díjazása) 

200 000 

XX. fejezet 20.23.4. 

Versenysport 

támogatása 

41. Magyar Sakkszövetség 

Férfi Sakkcsapat Világbajnokságon 

történő részvétel költségeinek 

támogatása (A magyar férfi 

sakkcsapatnak a 2011. július 16-26. 

között a kínai Ningbo-ban 

megrendezésre kerülő Férfi Sakkcsapat 

Világbajnokságon történő 

részvételének támogatása: 

felkészüléssel, utazással, szállással, 

szállítással, étkezéssel összefüggő 

költségek bér jellegű kifizetések és a 

hozzájuk tartozó járulékok) 

 

 

 

15 000 000 
XX. fejezet 20.23.4. 

Versenysport 

támogatása 

42. Pro-Art Táncstúdió 

Sportegyesület 

Ifjúsági Tíztánc Európa-bajnokság 

rendezési költségeinek támogatása 

(létesítmény-, terem- és egyéb bérleti 

díjak, érem, serleg, szervezésben, 

lebonyolításban közreműködők 

díjazása) 

500 000 

XX. fejezet 20.23.4. 

Versenysport 

támogatása 

43. Debreceni Ballon 

Repülő Klub 

XXXI. Magyar Nemzeti Bajnokság és XI. 

Debrecen Kupa Nemzetközi 

Hőlégballonverseny megrendezésének 

támogatása: a 2011. augusztus 20-24. 

között Debrecenben megrendezésre 

kerülő XXXI. Magyar Nemzeti Bajnokság 

és a XI. Debrecen Kupa Nemzetközi 

Hőlégballonverseny rendezési 

költségeinek támogatása (létesítmény- 

és egyéb bérleti díjak, utazással, 

szállással, étkezéssel, szállítással, 

versenyhelyszín kiépítésével 

összefüggő költségek, napidíjak /hazai 

és nemzetközi tisztségviselők, 

közreműködők/, verseny 

lebonyolításához szükséges 

informatikai, technikai és egyéb 

szolgáltatások, eredményhirdetés, 

egészségügyi, mentő szolgálat, 

doppingellenőrzés, érem, serleg, 

szervezésben, lebonyolításban 

közreműködők díjazása, média és 

kommunikációs költségek, rendőrség, 

és egyéb személy- és vagyonvédelmi 

szolgáltatások költségei, hatósági 

engedélyek költségei). 

12 000 

000 

XX. fejezet 20.23.4. 

Versenysport 

támogatása 



V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erõforrás miniszter 46/2011. (VII. 15.) NEFMI rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás
megállapításának részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés b) pont 2. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának

részletes szabályairól szóló 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(4) A védett foglalkoztatók költségkompenzációs támogatása összegének megállapítását 2011. II. félévre

vonatkozóan 2011. július 31-ig lehet kérelmezni. A kérelmet a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs

miniszter (a továbbiakban: miniszter) bírálja el. A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a

miniszterrel megkötött hatósági keretszerzõdésben, valamint a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta,

utólag kell folyósítani. A hatályos hatósági keretszerzõdéssel rendelkezõ támogatottnak a 2011. I. félévre megítélt

költségkompenzációs támogatás összegének legfeljebb 3/6-od része mértékéig, a 2011. II. félévi támogatás terhére

– július, augusztus, szeptember hónapokra – elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. július 31-ig a Hivatalnál

kérelmezi.”

2. § A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A rehabilitációs költségtámogatás összegének megállapítását 2011. II. félévre vonatkozóan 2011. július 31-ig lehet

kérelmezni. A kérelmet a miniszter bírálja el. A támogatást – a folyósítás részletes feltételeit tartalmazó, a miniszterrel

megkötött védett szervezeti szerzõdésben, valamint a támogatási szerzõdésben foglaltak szerint – havonta, utólag

kell folyósítani. A hatályos védett szervezeti szerzõdéssel rendelkezõ támogatott részére a 2011. I. félévre megítélt

támogatási összeg legfeljebb 3/6-od része mértékéig, a 2011. II. félévi támogatás terhére – július, augusztus,

szeptember hónapokra – elõleg folyósítható, amennyiben ezt 2011. július 31-ig a Hivatalnál kérelmezi.”

3. § A Rendelet

a) 1. § e) pontjában a „foglalkoztatási rehabilitációért” szövegrész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség

elõmozdításáért”,

b) 3. § (3) bekezdésében és 4. § (7) bekezdésében az „az évenkénti” szövegrész helyébe az „a”

szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1240/2011. (VII. 15.) Korm. határozata
a Svájci–Magyar Együttmûködési Program 8. prioritási területén belül projekt beazonosításáról

1. A Kormány

a) a kibõvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlõtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács

és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehajtásáról szóló

Keretmegállapodás kihirdetésérõl szóló 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.1. pontja alapján

a következõ projektet azonosítja be:

Program címe Projekt Végrehajtó Projekt forrása
Projekt tervezett

támogatási összege
Projekt tervezett

összköltsége

Az Észak-alföldi és az
Észak-magyarországi régió
leghátrányosabb helyzetû
kistérségeinek, azon belül a roma
közösségek egészségi állapotának
javítása a Svájci–Magyar Együttmûködési
Program 8. prioritás (Humánerõforrás-
és társadalomfejlesztés/Egészségügy)
forrásainak felhasználásával –
Népegészségügyi fókuszú
alapellátás-szervezési modellprogram
Virtuális Ellátó Központ támogatásával

Gyógyszerészeti,
Egészségügyi
Minõség- és
Szervezetfejleszt
ési Intézet
(GYEMSZI)

Svájci–Magyar
Együttmûködési
Program

13 000 000 CHF 15 294 118 CHF

A projekt beazonosítása nem eredményezi a Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás megkötésének

kötelezettségét.

b) elrendeli, hogy az a) pontban beazonosított program vonatkozásában készüljön meghívásos pályázati kiírás.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: e határozat közzétételétõl számított 75. nap

2. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Koordinációs Egység a Svájci–Magyar Együttmûködési Program

végrehajtási rendjérõl szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet szerinti, a magyar és a svájci fél által lefolytatott

értékelést követõen – ha a pályázatot mindkét fél támogatásra javasolja – gondoskodjon a Projekt Megállapodás és a

Végrehajtási Megállapodás megkötésérõl.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: a végleges svájci döntés meghozatalát követõ 3 hónap

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1241/2011. (VII. 15.) Korm. határozata
a Svájci–Magyar Együttmûködési Program 9. prioritási területén belül projekt beazonosításáról

1. A Kormány

a) a kibõvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlõtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács

és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehajtásáról szóló

Keretmegállapodás kihirdetésérõl szóló 348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.1. pontja alapján

a következõ projektet azonosítja be:

Projekt megnevezése Projekt Végrehajtó Projekt forrása
Projekt tervezett

támogatási összege
Projekt tervezett

összköltsége

Többszintû Közösségi
Rendõrségi Hálózat az
együttmûködés alapú
bûnmegelõzésért

Belügyminisztérium Svájci–Magyar
Együttmûködési
Program

2 000 000 CHF 2 300 000 CHF

A projekt beazonosítása nem eredményezi a Projekt Megállapodás és a Végrehajtási Megállapodás megkötésének

kötelezettségét.

b) elrendeli, hogy az a) pontban beazonosított projekt vonatkozásában készüljön meghívásos pályázati kiírás.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: e határozat közzétételétõl számított 75. nap

2. A Kormány egyetért azzal, hogy a Nemzeti Koordinációs Egység a Svájci–Magyar Együttmûködési Program

végrehajtási rendjérõl szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet szerinti, a magyar és a svájci fél által lefolytatott

értékelést követõen – ha a pályázatot mindkét fél támogatásra javasolja – gondoskodjon a Projekt Megállapodás és

a Végrehajtási Megállapodás megkötésérõl.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke

Határidõ: a végleges svájci döntés meghozatalát követõ 3 hónap

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1242/2011. (VII. 15.) Korm. határozata
az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozásáról és a hatvani Grassalkovich-kastély
rekonstrukciójának szükségességérõl

1. A Kormány egyetért az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozása, valamint az annak helyet adó hatvani

Grassalkovich-kastély fõépülete és parkja rekonstrukciójának szükségességével.

2. A Kormány az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében

a) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert a Kormány általi nevesítés elõkészítése érdekében a kiemelt projekt

szakmai tartalmának meghatározására;

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: elõzetes kiemelt projekt felhívás közzétételét követõen haladéktalanul

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye lehetõvé a turisztikai kiemelt projektcsatorna megnyitását,

gondoskodjon az Új Széchenyi Terv Észak-magyarországi Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve

2.1.1. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. konstrukció keretében kiemelt projekt felhívás

közzétételérõl;

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: 2011. szeptember 15.
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c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a kiemelt projekt benyújtását követõen a jogszabályoknak megfelelõ

eljárásrendi lépések szerinti kormány-elõterjesztés elkészítésére.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: eljárásrendnek megfelelõen

3. A Kormány a Regionális Operatív Programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek jóváhagyásáról szóló 1012/2011.

(I. 19.) Korm. határozat 4. melléklete Észak-Magyarországi Operatív program I. Prioritás bemutatása – 2. prioritás:

Turisztikai potenciál erõsítése „II. a támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)” címû táblázat elsõ

sorában a „Támogatás összege (MFt)” oszlopában a támogatás összegét 2000,00 MFt helyett 3000,00 MFt-ban

határozza meg.

4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a kiemelt projekt nevesítését követõen a beruházás

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítása érdekében készítsen elõterjesztést, és azt

nyújtsa be a kiemelt jelentõségû beruházásokat kezelõ és egyedi kormánydöntéssel támogatható beruházások

kormánydöntését elõkészítõ tárcaközi bizottság részére.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a kiemelt projekt nevesítését követõen haladéktalanul

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 54/2011. (VII. 15.) ME határozata
a Magyar Népköztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között Jeruzsálemben,
1989. március 1. napján aláírt légiközlekedési egyezmény módosításáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a

nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Népköztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között Jeruzsálemben, 1989. március 1.

napján aláírt légiközlekedési egyezmény módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás)

létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt

vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként

elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozását követõen a

megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul

terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente, 
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el. 
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
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