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III. Kormányrendeletek

A Kormány 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kezeléséről és kiemelkedő egyetemes 
értékének védelméről

A Kormány a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2. § (2) bekezdése és az 1. melléklet tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés 
h) pontjában,
az 5. és a 6. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszínre és védőövezetére,
b) a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII.  törvényben (a továbbiakban: Vötv.) meghatározott, a világörökségi 

terület védelmével kapcsolatos feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságokra és feladatkörrel 
rendelkező intézményekre, szervezetekre és szervekre, valamint azok eljárásaira,

c) az  1.  melléklet szerinti területen lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkező természetes és jogi 
személyekre,

d) az 1. melléklet szerinti területen végzett és megvalósítani kívánt, a kiemelkedő egyetemes értékre befolyással 
bíró tevékenységre

terjed ki.

2. § (1) A  Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területtel érintett települések felsorolását, továbbá 
a világörökségi terület térképi lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti, térképi lehatárolásban szereplő terület településképi szempontból kiemelten meghatározó 
területnek minősül.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E rendelet alkalmazásában
1. kiemelkedő egyetemes érték: a  Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj vonatkozásában az  UNESCO 

Világörökség Bizottság 2013. évi ülésszakán a 37 COM 8E számú döntéssel elfogadott tartalom;
2. attribútum: világörökségi helyszínen kiemelkedő egyetemes értéket hordozó tényező, a  kiemelkedő 

egyetemes értéket megtestesítő, kifejező valamennyi dolog, anyagi és nem anyagi jelenség.

3. A kiemelkedő egyetemes érték és az ezt hordozó attribútumok

4. § (1) A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékét
a) az  évezredes – 1561 óta dokumentált, 1737 óta zárt borvidékként működő –, ugyanakkor ma is eleven 

borászati kultúra, így a szőlőtermelés és az aszú bor készítése,
b) a borászati kultúrával kölcsönhatásban formálódott tájkarakter, így a táj képe és szerkezete, valamint
c) a  térség gazdag és sokszínű kulturális öröksége, a Tokaj-hegyaljai lakosság társadalmi, kulturális, etnikai és 

vallási sokszínűsége, a Tokaji aszú különleges hírneve
jelenti.
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 (2) A kiemelkedő egyetemes érték része a környezeti tényezők különleges kombinációja:
a) a  szőlőművelés és a  borkészítés egyedülálló formájának kialakulására ható klimatikus és környezeti 

adottságok – a  vulkanikus lejtők és vizes élőhelyek különleges mikroklímát eredményező, a  szőlőszemek 
aszúsodását okozó Botrytis cinerea nemespenész megtelepedését elősegítő – együttese, továbbá a környező 
tölgyerdők jelenléte, és

b) a hegyaljai szőlőbirtokok, falvak, kisvárosok és vulkanikus hegyek kőzeteiben kézi munkával vájt történelmi 
– vágott- vagy lyuk-, illetve az ásott pincékből álló – pincerendszerek.

5. §  A kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumok a következők:
a) az „Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúra,
b) a 13. századtól folyamatosan épülő pincék, pincerendszerek egyedülálló sűrűsége, a több ezer objektumból 

álló pinceegyüttes,
c) az egykori mezővárosok láncolatára épülő településhálózat települési, építészeti, tárgyi öröksége,
d) karakteres tájképi együttesek, amelyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és felszínalaktani adottságok, 

valamint az élővilág szinergiájának leképeződései,
e) az élő és élettelen természeti értékek, azaz a biológiai, a földtani-felszínalaktani és a vízrajzi értékek rendkívüli 

diverzitása,
f ) a kultúrák évezredes egymásra rétegződését tükröző gazdag régészeti emlékanyag, és
g) a  több száz éve zajló kutatási, gyűjtési, művészi alkotó, mítosz- és hagyományteremtő tevékenység 

eredményeinek páratlan gazdagsága.

4. A közhatalmi védelem eszközei

6. § (1) A világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékét hordozó attribútumok megóvását
a) a 6. alcímben meghatározott kezelési követelmények, korlátozások és tilalmak,
b) a Vötv. 6/B.  §-a alapján kiadott, az  egységes jogértelmezést és jogalkalmazást elősegítő szakmai 

iránymutatások, és
c) a világörökségi terület épített és természeti értékeinek bemutatását, a beavatkozások, építési tevékenységek 

és környezetalakítások során követendő jó példákat összegző, a  településkép védelméről szóló 2016.  évi 
LXXIV. törvény 2/A. § (2) bekezdése szerinti, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) által kiadott egyedi településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: Tokaj Világörökségi Arculati 
Kézikönyv)

segítik elő.
 (2) Az állami főépítész, az  örökségvédelmi hatóság és a  tájegységi tervtanácsként eljáró területi tervtanács hatósági 

eljárása és döntésének meghozatala során az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jár el.
 (3) A világörökségi területen a  6. alcímben meghatározott országos jelentőségű településképi követelmények 

érvényesülése érdekében az állami főépítész
a) szakmai konzultációt biztosít az országos jelentőségű településképi követelményekről,
b) kiemelt településképi véleményezési eljárást folytat le a  napelemes erőművek villamosenergia-ipari 

építésügyi engedélyezési eljárását megelőzően,
c) kiemelt településképi véleményezési vagy bejelentési eljárást folytat le a 12. § (1) bekezdés e), g) és j) pontja, 

továbbá a 13. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben, és
d) településképi kötelezést adhat ki, és településkép-védelmi bírságot szabhat ki, ha országos jelentőségű 

településképi követelmények megszegését észleli.

5. A kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumok védelmének általános szabályai

7. § (1) A  világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értékét hordozó attribútumok sértetlen és hiteles megőrzése, 
az attribútumokat sértő vagy veszélyeztető állapotok megelőzése és megszüntetése mindenkinek kötelessége.

 (2) A  világörökségi területen valamennyi tevékenység – különösen a  településfejlesztési, településrendezési, erdő- és 
mezőgazdasági, marketing-, építési és egyéb beruházási tevékenység, a bányászat, a közlekedési infrastruktúra- és 
vonalas közműfejlesztés – csak olyan módon végezhető, hogy az a kiemelkedő egyetemes értéket és az azt hordozó 
attribútumokat ne veszélyeztesse.
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6. Az egyes attribútumok védelme

8. §  Az „Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúra megőrzése érdekében a  világörökségi 
területen
a) ingatlant a  borszőlőkataszterből kivonni – kivéve, ha ez  a  gépesített modern szőlőművelés érdekében 

létesített feltáró-utak kialakítását szolgálja – nem lehet;
b) a  2.  melléklet szerinti borszőlő termőhelyi kataszterben szereplő ingatlanon a  borszőlőn és étkezési 

szőlőn kívül más növény üzemi termesztése nem megengedett, egyben törekedni kell a  hagyományos 
gazdálkodásra jellemző, a  3.  mellékletben meghatározott, helyileg honos növényfajok visszatelepítésére 
azzal, hogy országos jelentőségű védett természeti terület és Natura 2000 terület esetében 
a növénytelepítést úgy kell megvalósítani, hogy az a  természetvédelmi kezelési tervben, valamint a Natura 
2000 fenntartási tervben  foglaltakkal összhangban álljon;

c) a szőlészet és borászat épületeit, építményeit és egyéb környezetalakítását – kőteraszok, mezsgyefásítás, utak 
menti fasorok telepítése, a  sajátos szőlőhegyi történeti tájelemek közé tartozó kőfalak (kőgátak, bástyák), 
lépcsők (garádicsok), kőrakások (kősáncok), vízárkok, utak, liktorvermek, szőlőhegyi szakrális kisemlékek, 
az  egykori parcella- és birtokhatárokat jelző kőgarádok – úgy lehet megvalósítani és fenntartani, hogy 
az  a Vötv. 6/B.  §-a szerinti szakmai iránymutatásokkal, valamint Tokaj Világörökségi Arculati Kézikönyvében 
foglaltakkal összhangban álljon;

d) a  bányászati tevékenység elsődlegesen a  világörökségi területen megvalósuló építési beruházásokat kell 
szolgálja;

e) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető;

f ) azokon a  bányatelkeken, amelyek 12 hónapot meghaladóan nem rendelkeznek érvényes műszaki üzemi 
tervvel, környezetvédelmi engedéllyel vagy egységes környezethasználati engedéllyel, a  bányászati 
tevékenység ismételten nem engedélyezhető;

g) a 12 hónapot meghaladóan szüneteltetett bányászati kitermelést újból megindítani nem lehet;
h) bányatelken kívüli új feldolgozó üzem vagy telephely nem létesíthető, meglévő feldolgozó üzem, illetve 

telephely nem bővíthető;
i) a  bányászati kitermelés mértéke az  e  rendelkezés hatálybalépésekor hatályos műszaki üzemi tervben 

szereplő t/év kapacitáshoz viszonyítva nem növelhető;
j) a  bányászati tevékenységből származó nyersanyag elszállítását végző szállítójármű kerekeit a  bányatelek 

elhagyását megelőzően sár- és pormentesíteni kell, és a  szállítmányt – a  kiporzás megakadályozása 
érdekében – takarva szükséges elszállítani;

k) bányászati feldolgozó üzemterület technológiáját úgy kell kialakítani és szervezni, hogy a  szállópor 
koncentrációja minimális legyen, továbbá

l) erdőtelepítés csak a 3. mellékletében meghatározott, adott területen őshonos fajokkal történhet azzal, hogy 
országos jelentőségű védett természeti terület és Natura 2000 terület esetében a növénytelepítést úgy kell 
megvalósítani, hogy az  a  természetvédelmi kezelési tervben, valamint a  Natura 2000 fenntartási tervben 
foglaltakkal összhangban álljon.

9. §  Az „Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúra megőrzése érdekében a  miniszter 
Tokaj-hegyaljai borszőlőkatasztert vezet.

10. §  A XIII. századtól folyamatosan épülő pincék, pincerendszerek egyedülálló sűrűsége, a  több ezer objektumból álló 
pinceegyüttes megőrzése érdekében a világörökségi területen
a) a történeti pincekataszterben szereplő pincét elbontani, felszámolni, eltömedékelni, rendeltetésszerű 

használatát ellehetetlenítő módon átépíteni nem lehet; és
b) új beépítésre szánt területet vagy közterületet kijelölni, telekalakítást végezni, új építményt, épületet 

vagy épületrészt elhelyezni, meglévő épületet, épületrészt átalakítani vagy elbontani csak úgy lehet, ha 
az a meglévő történelmi pincét nem veszélyezteti.

11. §  A XIII. századtól folyamatosan épülő pincék, pincerendszerek egyedülálló sűrűsége, a  több ezer objektumból 
álló pinceegyüttes megőrzése érdekében a  miniszter gondoskodik a  történeti pincekataszter háromdimenziós 
megjelenítéséről és ennek a www .e-epites. hu elektronikus oldalon való nyilvánosságáról. 
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12. § (1) Az  egykori mezővárosok láncolatára épülő településhálózat települési, építészeti, tárgyi örökségének megőrzése 
érdekében:
a) a települések településszerkezeti terveiben, helyi építési szabályzataiban, valamint településképi 

rendeleteiben biztosítani kell a borászathoz kapcsolódó intenzív, a borvidékre jellemző területhasználatot és 
tájhasználatot;

b) a XIII. századtól korunkig épült egyes építészeti emlékek, így
ba) a  keresztény és zsidó vallás gótikus, barokk vagy klasszicista templomai, kápolnái, zsinagógái, 

imaházai és szakrális kisemlékei,
bb) a reneszánsz, barokk vagy klasszicista várak, kastélyok, kúriák és városi paloták,
bc) a mezővárosokban megtelepedő kereskedők városi lakóházai,
bd) a mezővárosokban és a falvakban megmaradt népi építészeti emlékek,
be) a pincék és pincerendszerek,
bf ) a keresztény, a zsidó, az ortodox szláv és az egyéb nemzetiségi kultúra épített emlékei, és
bg) egyéb épített örökségi elemek, így a kőfalak, támfalak, szárazon rakott kőkerítések

 200 méteres környezetére a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet 
műemléki jelentőségű területre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, és azt a  helyi önkormányzat 
a településképi rendeletében településképi szempontból meghatározó területnek nyilváníthatja;

c) a történelmi dinasztiák épületeinek 200 méteres környezetére a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló kormányrendelet műemléki jelentőségű területre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, 
és  azt a  helyi önkormányzat a  településképi rendeletében településképi szempontból meghatározó 
területnek nyilváníthatja;

d) a b) és c) pont szerinti területen az építmények anyaghasználatának, homlokzati kialakításának és a telkeken 
a zöldfelületek kialakítási módjának illeszkednie kell az országos vagy helyi védelem alatt álló építményekhez 
annak érdekében, hogy azok környezetükkel együtt megőrizzék településképi tulajdonságaikat;

e) új lapostetős épület a világörökségi területen csak az állami főépítész javaslata vagy tudomásulvétele alapján 
épülhet, kiemelt településképi véleményezési vagy településképi bejelentési eljárást követően;

f ) hullámpala, műanyag hullám-, trapézlemez, azbesztlemez, azbesztpala, cseréplemez, valamint bitumenes 
lemez tetőfelületen, homlokzaton és kerítésen nem alkalmazható;

g) új nyers vagy festett beton felületképzésű kerítés világörökségi területen csak az  állami főépítész 
jóváhagyásával helyezhető el, továbbá a  kerítés maximális magassága a  180 centimétert nem haladhatja 
meg, kivéve meglévő műemléki, vagy helyi védelem alatt álló építmények esetén, vagy ha a terepviszonyok 
azt szükségessé teszik;

h) óriásplakátot és hozzá tartozó tartószerkezetet világörökségi területen csak ideiglenesen és az  állami 
főépítész tudomásulvételével lehet elhelyezni, és csak abban az  esetben, ha az  óriásplakát a  világörökségi 
terület kiemelkedő egyetemes értékét, az  azt megtestesítő attribútumot, vagy az  ezek megőrzését célzó 
rendezvényt reklámoz;

i) világörökségi területen, épületeken a homlokzati felület 15%-nál nagyobb felületet vagy 12 m2-nél nagyobb 
felületet elfoglaló reklám, épületfelirat kialakítása nem megengedett, táblák helyett a  grafikai igényességű 
festett vagy kivágott betűk alkalmazását kell előnyben részesíteni;

j) villódzó, káprázást okozó vagy futó fényű világítás, felirat és zajreklám világörökségi területen nem 
helyezhető el;

k) világörökségi területen ipari csarnok építése az állami főépítész kiemelt településképi véleménye alapján és 
úgy történhet, hogy a  Tokaj Világörökségi Arculati Kézikönyvben bemutatott tagolt, magastetős kialakítás 
érvényesül; és

l) a világörökség területén mobilházak, konténerek, lakókocsik vagy szállás céljára használt újrahasznosított 
vagy forgalomból kivont közlekedési eszközök két hónapnál hosszabb időre nem telepíthetőek.

 (2) A népi építészet hitelesen megmaradt épületeit és építményeit óvni kell. A népi építészeti épületet elbontani csak 
akkor lehetséges, ha az az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.

 (3) A  világörökségi területen újonnan létesítendő ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű 
építmények állami főépítész által meghatározott homlokzatának vagy homlokzatainak takarását kétszintű 
növényállománnyal kell biztosítani. Az  állami főépítész az  ilyen módon takarandó homlokzatot az  általa 
meghatározott magaslati pontokról, továbbá gyorsforgalmi utak, főutak, országos mellékutakról való láthatóság 
alapján határozza meg. A  kétszintű növényállomány faszintjében olyan magas növésű, őshonos fafajokat, 
a  cserjeszintre olyan őshonos cserjéket kell ültetni, amelyek a  3.  mellékletben szerepelnek. Országos jelentőségű 
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védett természeti terület és Natura 2000 terület esetében a  növénytelepítést úgy kell megvalósítani, hogy 
az  a  természetvédelmi kezelési tervben, valamint a  Natura 2000 fenntartási tervben   foglaltakkal összhangban 
álljon.

13. § (1) A karakteres tájképi együttesek megőrzése érdekében
a) erdőterületet megszüntetni, erdőt kivágni mezőgazdasági, illetve beépítésre szánt terület kialakítása 

érdekében tilos;
b) beépítésre nem szánt területen az  épületeket és építményeket tagoltan, a  tereplejtést követve, a  terepre 

ültetve lehet csak elhelyezni;
c) dombtetőre épületet, építményt, műtárgyat és műalkotást elhelyezni csak az  állami főépítész kiemelt 

településképi véleményezési vagy bejelentési eljárása alapján, annak javaslata vagy tudomásulvétele alapján 
lehet;

d) világörökségi területen a  borszőlőkataszter területén, valamint a  4.  melléklet szerinti láthatósági területen 
légvezetéket az időszakos vagy ünnepi díszkivilágítások kivételével elhelyezni nem lehet;

e) új közvilágítást és díszvilágítást csak úgy lehet szabályosan telepíteni, ha az az égbolt felé fényszennyezést 
nem eredményez;

f ) a  nyilvántartott kunhalmokat és földvárakat valamint környezetüket településképi szempontból 
meghatározó területté kell nyilvánítani és úgy kell a településképi követelményeket meghatározni, hogy azok 
környezetükkel együtt megőrizzék településképi tulajdonságaikat.

 (2) A karakteres tájképi együttesek megőrzése érdekében
a) ha a  bányatelek borszőlőkataszter által nyilvántartott területre esik, vagy azt érint, úgy a  kataszter által 

érintett bányatelek-részen kitermelés, jövesztés, feldolgozás nem történhet;
b) az 5.  melléklet szerinti bányatelkeken, a  bányászati tevékenység felülvizsgálatakor, megújításakor 

bányafelügyeleti engedély csak akkor adható, ha a  korábbi műszaki üzemi terv szerinti rekultiváció és 
tájkép-rehabilitáció megtörtént;

c) a kitermeléssel már nem érintett bánya-részterületek rekultivációjáról és tájkép-rehabilitációjáról, továbbá 
a bánya- és üzemi terület 3 szintű növényállománnyal történő takaró fásításáról a 3. melléklet szerinti helyi 
őshonos növényfajok felhasználásával folyamatosan gondoskodni kell azzal, hogy országos jelentőségű 
védett természeti terület és Natura 2000 terület esetében a  növénytelepítést úgy kell megvalósítani, 
hogy az  a  természetvédelmi kezelési tervben, valamint a  Natura 2000 fenntartási tervben   foglaltakkal 
összhangban álljon.

d) bányászati tevékenységgel kapcsolatos minden részfeladatot a  bányatelken belül, vagy a  világörökségi 
területen kívül kell megvalósítani, bányatelken kívül új szállítószalag telepítése tilos;

e) a bányaüzemhez tartozó összes épületet, építményt és műtárgyat úgy kell kialakítani, hogy azok 
anyaghasználata, színe és felületképzése a  tájképbe illeszkedő legyen, összhangban Tokaj Világörökségi 
Arculati Kézikönyvével; továbbá

f ) bányatelek hulladéklerakóvá nem alakítható.
 (3) A karakteres tájképi együttesek megőrzése érdekében

a) napelempark, napelemes erőmű borszőlőkataszter területén nem helyezhető el;
b) napelempark, napelemes erőmű a  6.  melléklet szerinti erdőterületen, védett természeti területen és 

Natura 2000 területnek a Különleges Természetmegőrzési Területén nem helyezhető el;
c) napelempark, napelemes erőmű településképi szempontból meghatározó területen csak az állami főépítész 

engedélyével helyezhető el;
d) a 4.  melléklet szerinti láthatósági területen napelemparkot, napelemes erőművet csak a  3.  mellékletben 

meghatározott őshonos növényfajokból álló, legalább 8 méter széles, többszintű védő erdősávval lehet 
megvalósítani;

e) a napelempark, napelemes erőmű egybefüggő, együttlátszó felülete nem lehet nagyobb, mint 4 ha, kivéve, 
ha a  3.  mellékletben meghatározott őshonos növényfajokból álló többszintű, elválasztó erdősáv telepítést 
alkalmaznak legalább 3 ha területegységenként, gondoskodva a  tájképi illeszkedésről. A  napelempark, 
napelemes erőmű teljes területe elválasztó erdősáv alkalmazása esetén sem haladhatja meg a 10 ha-t;

f ) napelemparkot a  borkataszteri telkek felett, illetve domb- és hegygerincen lévő erdő területén elhelyezni 
nem lehet;
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g) a napelemparkok kiszolgáló építményeit és műszaki-kiszolgáló berendezéseit terepsík alatt, vagy terepsík 
felett, de a  Tokaj Világörökségi Arculati Kézikönyvvel összhangban levő burkolati anyaghasználattal kell 
megvalósítani; továbbá

h) napelemparkok elektromos hálózatra kötéseit csak terepsík alatt lehet megvalósítani és a  csatlakozó 
elektromos hálózat is csak földkábellel valósítható meg, így légkábel nem engedélyezhető.

 (4) A karakteres tájképi együttesek megőrzése érdekében
a) a gyomfák telepítése tilos, terjedésüket meg kell állítani, azok kivágásáról a  terület tulajdonosának 

gondoskodnia kell;
b) feketefenyő, erdei fenyő, nyárfa 0,5 hektárnál nagyobb egybefüggő területre történő telepítése, véderdőként, 

utcai sorfaként történő telepítése tilos;
c) nagyüzemi szőlőművelés esetén a parcellák kialakításakor fásított mezsgyéket és hagyásfákat kell telepíteni 

a  3.  mellékletben meghatározott növényfajok alkalmazásával úgy, hogy az  országos jelentőségű védett 
természeti terület és Natura 2000 terület esetében a  növénytelepítést olyan módon kell megvalósítani, 
hogy az  a  természetvédelmi kezelési tervben, valamint a  Natura 2000 fenntartási tervben   foglaltakkal 
összhangban álljon; továbbá

d) a régi kőteraszos művelésű szőlőültetvényeket településképi védelem alá kell helyezni és meg kell őrizni.

14. §  Az élő és élettelen természeti értékek, azaz a  biológiai, a  földtani-felszínalaktani és a  vízrajzi értékek rendkívüli 
diverzitása megőrzése érdekében
a) a termőtalaj lemosódását a  borszőlővel művelt területeken zápor-víztörő gátakkal vagy a  sorközök 

művelésével meg kell akadályozni;
b) útépítéskor és felújításkor az utak mellé a 3. melléklet szerinti őshonos fajokat kell telepíteni;
c) a vízfolyások és nyílt vízelvezető árkok medrének betonfalú kiépítése, a növényzet kiirtása tilos;
d) a vízfolyásokat, patakokat kísérő növényzet csak a  3.  melléklet szerinti őshonos fajok telepítésével 

alakítható ki azzal, hogy országos jelentőségű védett természeti terület és Natura 2000 terület esetében 
a növénytelepítést úgy kell megvalósítani, hogy az a  természetvédelmi kezelési tervben, valamint a Natura 
2000 fenntartási tervben  foglaltakkal összhangban álljon;

e) a szántóterületek mentén kialakult mezsgyéket, növénysávokat meg kell őrizni, az 50 hektár feletti művelés 
esetén törekedni kell újabb növénysávok, növényzettel borított mezsgyék és árkok kialakítására; továbbá

f ) törekedni kell az ökológiai alapú és szempontú diverz tájgazdálkodásra, a tájkarakter és jelleg megőrzésére, 
az  optimális talajvíz- és tápanyagháztartásához, egyensúlyához igazodó termelési és művelési formák 
megválasztására.

15. §  A kultúrák évezredes egymásra rétegződését tükröző gazdag régészeti emlékanyag megőrzése érdekében
a) a világörökségi területen található 7. melléklet szerinti régészeti lelőhelyek jelentőségének megismertetése, 

védelmük hatékonyabbá tétele és az  általuk képviselt értékek társadalmasítása érdekében a  területen 
található régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeumok, valamint a terület kutatásával foglalkozó egyetemek 
oktatási segédanyagokat, oktatási tematikákat kell kidolgozni;

b) a bemutatóhelyek, tanösvények használói számára a  más világörökségi helyszíneken is megismert jó 
gyakorlatok figyelembe vételével tájékoztató anyagokat kell készíteni; továbbá

c) világörökségi területen a 30 cm-nél mélyebb földmozgatáshoz, tereprendezéshez örökségvédelmi bejelentés 
szükséges.

16. §  A több száz éve zajló kutatási, gyűjtési, művészi alkotó, mítosz- és hagyományteremtő tevékenység eredményeinek 
páratlan gazdagsága megőrzése érdekében
a) a Tokaj-hegyaljai népművészet megőrzése és ápolása a települési önkormányzatok feladatellátásának részét 

képezi;
b) a Tokaj-hegyaljai asztalos, díszműbádogos, lakatos műves, fazekas, bőrműves, kádár, hímző, szövő, 

viseletkészítő, népijáték-készítő, fafaragó, kőfaragó, gyertyaöntő, mézeskalács készítő és csipkekészítő 
mesterek alkotásainak bemutatására, kiállítások megtartására helyet kell biztosítani, és állami támogatás 
igénybevételével elő kell segíteni ezen ősi mesterségek fennmaradását;
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c) műalkotás világörökségi területen közterületről látható módon történő 15 napot meghaladó elhelyezéséhez 
a Magyar Művészeti Akadémia előzetes jóváhagyása szükséges; és

d) bányászati tevékenység során a  robbantásos jövesztések idejének, gyakoriságának, valamint az  azok miatt 
fellépő akusztikai terhelésnek tekintettel kell lenni az  ünnepnapokra, adott terület kulturális eseményeire, 
továbbá a közeli lakó- és üdülőterületek komfortos használatára.

7. A világörökségi terület kezelésének szabályai

17. §  A világörökségi gondnokságnak a  világörökségi terület kezelését a  világörökségi terület kiemelkedő egyetemes 
értéke és az azt hordozó attribútumok hitelességének sérelme nélkül kell végeznie.

8. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 9. § és a 11. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

19. § (1) A 12. § (1) bekezdés h)–i) pontjában foglaltakkal ellentétes óriásplakátokat, tartószerkezeteiket, és reklámfelületeket 
– a vizuális környezetszennyezés megszüntetése érdekében – 2020. június 30-ig el kell bontani és meg kell szüntetni.

 (2) A  13.  § (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott területen a  már meglévő légvezetékeket terepszint alá kell 
áthelyezni, valamint a  13.  § (1)  bekezdés e)  pontjával összhangban a  meglévő, nem szabályszerű fényforrásokat 
szabályossá kell tenni 2020. június 30-ig.

20. §  Hatályát veszti a  Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. 
(XII. 28.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területe 

 1. A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi területtel érintett települések: Abaújszántó, Bekecs, 
Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, 
Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, 
Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu. 
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 2. Térképi lehatárolás
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2. melléklet a 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín és védőövezet borszőlő termőhelye kataszter szerint
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3. melléklet a 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín és védőövezet alkalmazható 
őshonos növényfajai és dísznövényfajai

A) Belterületen alkalmazható őshonos- és dísznövényfajok

AA) Fák és cserjék

 I. Általánosan alkalmazható fa- és cserjefajok
I.1. Fák

 1. Acer campestre – mezei juhar fajták
 2. Acer campestre ’Globosum’ – gömbkoronájú mezei juhar
 3. Acer platanoides – korai juhar és fajtái
 4. Acer platanoides ’Globosum’ – gömbkoronájú korai juhar
 5. Acer tataricum – tatárjuhar
 6. Betula pendula – nyírfa
 7. Carpinus betulus – gyertyán
 8. Carpinus betulus ’Pendula’ – közönséges gyertyán csüngő
 9. Castanea sativa – szelídgesztenye
10. Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’ – teltvirágú galagonya, díszgalagonya
11. Crataegus monogyna – egybibés galagonya
12. Crataegus monogyna ’Stricta’ – oszlopos egybibés galagonya
13. Fraxinus angustifolia ’Raywood’, ’Tahi’ – keskenylevelű kőris és fajtái
14. Fraxinus excelsior ’Westhof’s Glorie’ ,’Tekeres’ – magas kőris és fajtái
15. Farxinus excelsior ’Nana’ – gömbkoronájú magas kőris
16. Malus baccata ’Liset’ – díszalma
17. Prunus mahaleb – sajmeggy
18. Prunus padus ’Watereri’ és ’Rózsaszín Május’ – zselnicemeggy fajták
19. Pyrus nivalis ’Kartália’ – hófehér díszkörte
20. Pyrus pyraster ’Márkói’, ’Veszprémi’ – vadkörte fajták
21. Quercus frainetto – magyar tölgy
22. Quercus petraea – kocsánytalan tölgy
23. Quercus robur ’Koster’/’Fastigiata’ – kocsányos tölgy oszlopos fajtái
24. Sorbus aria – lisztes berkenye
25. Sorbus aria ’Favorit’ – lisztes berkenye fajta
26. Sorbus aucuparia ’Cardinal Royal’ – tűzpiros termésű berkenye
27. Sorbus rotundifolia ’Bükkszépe’ – kereklevelű berkenye
28. Sorbus degenii ’Csákvár’ – Dégen-berkenye fajta
29. Tilia cordata – kislevelű hárs
30. Tilia cordata ’Savaria’/’Greenspire’ – kislevelű hárs fajtái
31. Tilia platyphyllos – nagylevelű hárs
32. Tilia platyphyllos ’Pannonia’, ’Ági’ – nagylevelű hárs fajtái
33. Tilia tomentosa – ezüsthárs és fajtái
34. Tilia tomentosa ’Teri’ – ezüsthárs fajta

I.2. Cserjék
 1. Acer campestre – mezei juhar
 2. Berberis vulgaris ’Atropurpurea’ – sóskaborbolya és bordólombú fajtája
 3. Buddleja davidii – nyáriorgona
 4. Carpinus betulus – közönséges gyertyán
 5. Clematis montana var. rubens – hegyi iszalag
 6. Clematis vitalba – erdei iszalag
 7. Cornus mas – húsos som
 8. Cornus sanguinea – veresgyűrű som
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 9. Corylus avellana ’Atropurpurea’ – közönséges mogyoró és fajtái
10. Crataegus monogyna – egybibés galagonya
11. Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’ – pirosvirágú galagonya
12. Cytisus scoparius – seprűzanót
13. Deutzia scabra – gyöngyvirág cserje
14. Deutzia ’Kalmiflora’ – teltvirágú gyöngyvirág
15. Elsholtzia stauntonii – kései szálkamenta
16. Euonymus europaeus – csíkos kecskerágó
17. Forsythia sp. – aranycserje fajok és fajták
18. Genista tinctoria – festő rekettye
19. Hedera sp. – borostyán fajták
20. Hedera helix ’Arborescens’ – cserje habitusú borostyánok
21. Hippophaë rhamnoides – homoktövis
22. Hydrangea arborescens, H. macrophylla, H. quercifolia – hortenzia fajok és fajták
23. Hypericum calycinum – örökzöld orbáncfű
24. Ligustrum vulgare – közönséges fagyal
25. Ligustrum ovalifolium – széleslevelű fagyal és fajtái
26. Lonicera caprifolium – jerikói lonc
27. Lonicera japonica ’Halliana’ – japán lonc
28. Lonicera periclymenum ’Serotina’ – búbos lonc és fajtája
29. Lonicera xylosteum – ükörkelonc
30. Jasminum nudiflorum – téli jázmin
31. Kerria japonica ’Plenifera’ – boglárka cserje
32. Juniperus communis – közönséges boróka és fajtái
33. Phyladelphus coronarius – jezsámen
34. Phyladelphus virginialis ’Schneestrum’ – teltvirágú jezsámen
35. Physocarpus opulifolius ’Dart’s Gold’ – hólyagvessző
36. Potentilla fruticosa – cserjés pimpó fajták
37. Prunus laurocerasus ’Schipkaensis’, ’Otto Luyken’, ’Kleopátra’, ’Piri’) – babérmeggy fajták
38. Prunus tenella ’Kati’ – törpemandula fajták
39. Parthenocissus quinquefolia – ötlevélkéjű vadszőlő
40. Parthenocissus tricuspidata ’Veitchii’ – japán vadszőlő és fajtája
41. Ribes alpinum – havasi ribiszke fajták
42. Rózsák: Márk Gergely magyar rózsanemesítő fajtái ’Árpád-házi Szent Erzsébet Emléke’, ’II. Rákóczi 

Ferenc Emléke’, ’Kodály Zoltán emléke’ vagy a  miniatűr ’Fekete István Emléke’ és a  talajtakaró 
’Nagyhagymás’)

43. Rosa rugosa – ráncoslevelű rózsa
44. Sambucus nigra – fekete bodza
45. Spiraea × cinerea ’Grefsheim’ – hamvas gyöngyvessző
46. Spiraea nipponica – nipponi gyöngyvessző
47. Spiraea japonica – japán gyöngyvessző
48. Symphorycarphus albus – fehér hóbogyó
49. Syringa ’Andreutzen’ – kerti orgona
50. Syringa josikaea – Jósika-orgona
51. Syringa × meyeri ’Palibin’ – törpe orgona
52. Syringa vulgaris – kerti orgona
53. Syringa vulg. ’Katherine Havemeyer’ – levendulakék teltvirágú orgona
54. Syringa vulg. ’Andenken’ – lila teltvirágú orgona
55. Viburnum lantana – ostorménfa
56. Vitex agnus-castus – illatos barátcserje (védett helyen)
57. Vitis vinifera – szőlő
58. Wisteria sinensis – lilaakác
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 II. Elsősorban városias, településközponti környezetben alkalmazható fa- és cserjefajok
II.1. Fák

 1. Aesculus × carnea – hússzínű vadgesztenye
 2. Alnus × spaethii – lándzsáslevelű éger
 3. Amelanchier lamarckii – rézvörös fanyarka
 4. Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’ – galagonya fajta
 5. Corylus colurna – törökmogyoró
 6. Fraxinus ornus ’Mecsek’ – gömbkoronájú virágos kőris
 7. Malus sp. – díszalmák
 8. Parrotia persica – perzsafa fajták
 9. Platanus × acerifolia – közönséges platán és fajtái
10. Platanus × acerifolia ’Alphen’s Globe’ – közönséges platán fajta
11. Prunus fruticosa ’Globosa’ – gömbmeggy

II.2. Cserjék
1. Abelia × grandiflora – nagyvirágú tárnicslonc
2. Caryopteris incana ’Cary’ – kínai kékszakáll fajta
3. Cornus alba ’Sibirica’ – pirosvesszejű som
4. Cornus sericea ’Flaviramea’ – sárgavesszejű som

 III. Falusias karakterű településrészeken alkalmazható fa- és cserjefajok
III.1. Fák

1. Cydonia oblonga – birsalma
2. Juglans regia – dió
3. Malus – alma
4. Mespilus germanica – naspolya
5. Morus alba – fehér eperfa
6. Morus nigra – fekete eperfa
7. Prunus armeniaca – kajszi
8. Prunus domestica subg. – nemes szilva
9. Pyrus – körte

III.2. Cserjék
1. Hibiscus syriacus – kerti mályvacserje
2. Philadelphus coronarius – közönséges jezsámen
3. Ribes uva-crispa – egres
4. Ribes sp. – ribizke
5. Syringa vulgaris – közönséges orgona
6. Viburnum opulus ’Roseum’ – labdarózsa
7. Vitis vinifera – szőlő

 IV. Hegyvidéki környezetben alkalmazható fa- és cserjefajok
IV.1. Fák

1. Acer pseudoplatanus – hegyi juhar és fajtái
2. Betula pendula ’Bíbor’ – közönséges nyír és fajtái
3. Carpinus betulus ’Fastigiata’, ’Columnaris’ – közönséges gyertyán és oszlopos fajtái
4. Fagus sylvatica – bükk és fajtái
5. Ilex aquifolium – közönséges magyal
6. Juniperus communis ’Bakony’ – oszlopos boróka
7. Sorbus aucuparia – madárberkenye és fajtái
8. Taxus baccata – örökzöld a közönséges tiszafa és fajtái
9. Ulmus glabra – hegyi szil

IV.2. Cserjék
1. Weigela florida – Rózsalonc
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 V. Vízparton és vízpart közelében alkalmazható fa- és cserjefajok
V.1. Fák

 1. Alnus glutinosa – enyves éger
 2. Fraxinus angustifolia – keskenylevelű kőris
 3. Quercus robur – kocsányos tölgy és fajtái
 4. Populus nigra – fekete nyár
 5. Populus nigra ’Italica’ – jegenyenyár
 6. Prunus padus – zselnicemeggy
 7. Salix alba – fehér fűz
 8. Salix fragilis – törékeny fűz
 9. Salix alba ’Tristis’ – európai szomorúfűz
10. Ulmus laevis – vénicszil

V.2. Cserjék
1. Salix purpurea ’Gracilis’ – csigolyafűz
2. Salix elaeagnos ’Angustifolia’ – keskenylevelű parti fűz
3. Viburnum opulus ’Compactum’ – kányabangita és fajtái

AB) Évelők

Általánosan alkalmazható évelők
 1. Achillea filipendulina – jószagú cickafark
 2. Achillea ptarmica – kenyérbél cickafark fajták
 3. Ajuga reptans – indás ínfű
 4. Alchemilla mollis – lágyszőrű palástfű
 5. Alyssum saxatile és Alyssum montanum – sziklai és hegyi ternye fajták
 6. Anemone hupehensis, A. × hybrida – kínai és kerti szellőrózsa
 7. Anemone sylvestris – erdei szellőrózsa
 8. Antennaria dioica – parlagi macskatalp
 9. Aquilegia vulgaris – közönséges harangláb fajták
 10. Artemisia abrotanum – istenfa
 11. Aruncus dioicus – tündérfürt
 12. Aster amellus – csillagőszirózsa fajták
 13. Astrantia major – nagy völgycsillag fajták
 14. Bergenia cordfolia – szívlevelű bőrlevél
 15. Briza media – rezgőfű
 16. Brunnera macrophylla – kaukázusi nefelejcs
 17. Campanula persicifolia, C. glomerata, C. rapunculoides – őshonos harangvirág fajok és fajták
 18. Campanula poscharskyana – balkáni harangvirág
 19. Calamagrostis × acutiflora ’Karl Foerster’ – hibrid nádtippan
 20. Calamintha nepeta – mirigyes pereszlény
 21. Carex flacca – deres sás
 22. Carex umbrosa – árnyéki sás
 23. Centranthus ruber – sarkantyúvirág
 24. Cerastium tomentosum – molyhos madárhúr
 25. Ceratostigma plumbaginoides – tarackoló kékgyökér
 26. Chrysanthemum sp. – kerti krizantém régi fajták
 27. Convallaria majalis – májusi gyöngyvirág
 28. Crocus sativus – sáfrány
 29. Deschampsia caespitosa – gyepes sédbúza fajták
 30. Dianthus deltoides – mezei szegfű fajták
 31. Dianthus gratianopolitanus ’Feuerhexe’ – pünkösdi szegfű fajták
 32. Digitalis sp. – gyűszűvirág fajok
 33. Doronicum orientale – kaukázusi zergevirág fajták
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 34. Dryopteris filix-mas – erdei pajzsika
 35. Echinacea purpurascens ’Magnus’, ’Alba’ – bíbor kasvirág régi, jól bevált fajták
 36. Euphorbia amygdaloides – erdei kutyatej
 37. Euphorbia polychroma – színeváltó kutyatej
 38. Eryngium planum – kék iringó
 39. Festuca pallens – deres csenkesz
 40. Festuca ’Walberla’ – lila csenkesz
 41. Festuca gautieri – medveszőrcsenkesz
 42. Filipendula vulgaris – koloncos legyezőfű
 43. Gaura lindheimeri – évelő díszgyertya
 44. Geranium × cantabrigiense – angol gólyaorr fajták
 45. Geranium macrorrhizum – illatos gólyaorr
 46. Geranium ’Rozanne’ – gólyaorr hibrid
 47. Geranium phaeum – fodros gólyaorr
 48. Geranium sangineum – piros gólyaorr és fajtái
 49. Helleborus sp. – hunyor fajok
 50. Hemerocallis fulva – lángszínű sásliliom
 51. Hosta plantaginea – fehér árnyékliliom
 52. Hyacinthus – jácint fajok
 53. Hyssopus officinalis – izsóp
 54. Iberis sempervirens ’Tahoe’ – örökzöld tatárvirág
 55. Inula ensifolia – kardlevelű peremizs
 56. Iris germanica – nőszirom fajták
 57. Iris sibirica – szibériai nőszirom fajták
 58. Lamium galeobdolon ’Florentinum’ – sárga árvacsalán
 59. Lavandula angustifolia, Lavandula × intermedia, Lavandula × chaytorae – levendula és fagytűrő,tágtűrésű 

fajtái
 60. Leucanthemum vulgare ’Maikönigin’ – réti margitvirág
 61. Lilium candidum, L. regale stb. – madonnaliliom és más régi liliom fajták
 62. Linum perenne – évelő len
 63. Liriope muscari – árnyéki gyeppótló gyöngyikés gyepliliom
 64. Lychnis coronaria – bársonyos kakukkszegfű fajták
 65. Lychnis chalcedonica – égőszerelem
 66. Lychnis viscaria – szurokszegfű
 67. Lysimachia punctata – pettyegetett lizinka
 68. Lupinus polphyllus – erdei csillagfürt
 69. Luzula sylvatica – erdei perjeszittyó
 70. Maianthemum bifolium – kétlevelű árnyékvirág
 71. Molinia caerulea – kékperje
 72. Narcissus – nárcisz fajok
 73. Nepeta × faassenii ’Six Hill’s Giant’, Nepeta grandiflora ’Summer Magic’ – macskamenta fajok és fajták
 74. Oenothera tetragona – négyszögletes ligetszépe
 75. Origanum vulgare – szurokfű
 76. Paeonia sp. – pünkösdirózsa fajok és fajták
 77. Persicaria affinis – örökzöld keserűfű
 78. Perovskia atriplicifolia – kék sudárzsálya és fajtái
 79. Phalaris arundinacea ’Picta’ – csíkos pántlikafű
 80. Phlomis tuberosa – gumós macskahere
 81. Physostegia virginiana – füzérajak
 82. Phlox paniculata – bugás lángvirág
 83. Polianthus tuberosa – tubarózsa
 84. Polystichum sp. – vesepáfrány fajok és fajták
 85. Pulmonaria officinalis – orvosi tüdőfű
 86. Primula veris – tavaszi kankalin
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 87. Prunella grandiflora – nagyvirágú gyíkfű
 88. Rosmarinus officinalis – rozmaring
 89. Ruta graveolens – kerti ruta
 90. Salvia nemorosa ’Mainacht’, ’Caradonna’ – ligeti zsálya és fajtái
 91. Salvia officinalis ’Purpurascens’ – orvosi zsálya és fajtái
 92. Sanguisorba officinalis – őszi vérfű
 93. Santolina chamaecyparissus – hamvas cipruska
 94. Saponaria ocymoides – gyepes szappanfű
 95. Saponaria officinalis – orvosi szappanfű
 96. Sedum spectabile – pompás varjúháj
 97. Sempervivum tectorum – házi kövirózsa
 98. Scabiosa columbaria – galambszínű ördögszem
 99. Sesleria sp. – nyúlfarkfű fajok
100. Stachys monieri ’Hummelo’ – orvosi tisztesfű
101. Teucrium chamaedrys – sarlós gamandor
102. Thalictrum aquilegifolium – erdei borkóró
103. Thymus sp. – kakukkfű fajok és fajták
104. Tulipa – tulipán fajok
105. Veronica prostrata, V. austriaca, V. incana, V. spicata, V. longifolia – veronika fajok és fajták
106. Vinca minor – kis télizöld és fajtái
107. Waldsteinia geoides – waldstein pimpó

AC) Egynyáriak

Általánosan alkalmazható egynyáriak
1. Antirrhinum majus – tátika
2. Alcea rosea – mályvarózsa magyar fajták (kétéves)
3. Bassia scoparia – seprűfű
4. Calendula officinalis – körömvirág
5. Cosmos bipinnatus – pillangóvirág
6. Nigella damascena – borzaskata
7. Portulaca grandiflora – porcsinrózsa
8. Tropaeolum majus – kerti sarkantyúka
9. Ipomoea purpurea – futónövény kerti hajnalka

B) Külterületen alkalmazható őshonos növényfajok

 I. Szőlők környezetébe, szőlőhegyre:
 1. Acer campestre – mezei juhar fajták
 2. Acer platanoides – korai juhar
 3. Acer tataricum – tatárjuhar
 4. Betula pendula – közönséges nyír
 5. Carpinus betulus – közönséges gyertyán
 6. Castanea sativa – szelídgesztenye
 7. Cornus mas – húsos som
 8. Cornus sanguinea – veresgyűrű som
 9. Corylus avellana közönséges mogyoró
10. Crataegus monogyna – egybibés galagonya
11. Cydonia oblonga – birs
12. Ficus carica – füge
13. Fraxinus angustifolia – keskenylevelű kőris
14. Hedera helix – borostyán
15. Juniperus communis ’Bakony’ – közönséges boróka és fajtái
16. Juglans regia – dió
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17. Ligustrum vulgare – közönséges fagyal
18. Populus tremula – rezgőnyár
19. Prunus dulcis – mandula
20. Prunus mahaleb – sajmeggy
21. Prunus spinosa – kökény
22. Pyrus pyraster – vadkörte
23. Rosa canina – gyepűrózsa
24. Sorbus domestica – házi berkenye
25. Sorbus torminalis – barkócaberkenye
26. Quercus petraea – kocsánytalan tölgy
27. Quercus pubescens – molyhos tölgy
28. Quercus robur ’Fastigiata’ – oszlopos kocsányos tölgy
29. Tilia cordata – kislevelű hárs
30. Viburnum lantana – ostorménfa
31. gyümölcsfák

 II. Egyéb tájfásításokhoz alkalmazható fajok
 1. Acer campestre – mezei juhar
 2. Berberis vulgaris – sóskaborbolya
 3. Cornus mas – húsos som
 4. Cornus sanguinea – veresgyűrű som
 5. Crataegus monogyna – egybibés galagonya
 6. Fraxinus angustifolia – keskenylevelű kőris
 7. Fraxinus excelsior – magas kőris
 8. Ligustrum vulgare – közönséges fagyal
 9. Populus tremula – rezgőnyár
10. Prunus avium – vadcseresznye
11. Prunus mahaleb – sajmeggy
12. Prunus spinosa – kökény
13. Pyrus Pyraster – vadkörte
14. Quercus cerris – csertölgy
15. Quercus petraea – kocsánytalan tölgy
16. Quercus robur – kocsányos tölgy
17. Rosa canina – gyepűrózsa
18. Sorbus torminalis – barkócaberkenye
19. Tilia cordata – kislevelű hárs
20. Ulmus minor – mezei szil
21. Ulmus laevis – vénicszil

 III. Víz közvetlen közelében és patakparton:
1. Alnus glutinosa – enyves éger
2. Prunus padus – zselnicemeggy
3. Salix alba – fehér fűz
4. Salix cinerea – hamvas fűz
5. Salix fragilis – törékeny fűz
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4. melléklet a 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín és védőövezet láthatósági területeinek lehatárolása
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5. melléklet a 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín és védőövezet bányatelkeinek lehatárolása
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6. melléklet a 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín és védőövezet erdőterületeinek, védett természeti területeinek  
és Natura 2000 területeinek lehatárolása
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7. melléklet a 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín és védőövezet régészeti lelőhelyeinek lehatárolása
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8. melléklet a 362/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi helyszín és védőövezet egyes lehatárolásainak összesített térképe
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A Kormány 363/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról 
szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés h) és j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Büat. Vhr.) 6. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  2.  melléklet A. részében meghatározott alapanyagokból előállított bioüzemanyagoknak és az  ott  
felsorolt más üzemanyagoknak a  közlekedés valamennyi formájában felhasznált részaránya tekintetében 
a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (4) bekezdés e) pontja szerinti nemzeti célérték mértéke 
Magyarországon 0,1%.”

2. §  A Büat. Vhr. 6. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  (3)  bekezdés alkalmazásában 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzinnek az  a  benzin minősül, amelynek 
a  minősége megfelel az  ESZ-95-ös minőségi fokozatok valamelyikének, de nem teljesíti az  ESZ-98-as fokozatok 
követelményeit.
(12) A  (3)  bekezdés alkalmazásában bioetanol-részarány a  forgalomba hozott bioetanol energiatartalomban 
kifejezett mennyiségének – ideértve a  forgalomba hozott bio-etil-tercier-butiléter és bio-tercier-amil-etil-éter 
energiatartalmából a megújulónak minősülő részt – és a forgalomba hozott 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin 
energiatartalomban kifejezett mennyiségének hányadosa, százalékértékben, egy tizedesjegy pontossággal 
meghatározva.”

3. §  A Büat. Vhr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  bioüzemanyag, illetve a  bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója vagy az  üzemanyag-forgalmazó 
a  tárolás vagy szállítás során különböző bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot kever össze, a  keverést követően 
az  üzemanyag bioüzemanyag-tartalmát térfogatszázalékban, valamint az  energiatartalom százalékában 
–  az  összekevert üzemanyag hitelesített mérőeszközökkel mért mennyisége és dokumentált bioüzemanyag-
tartalma alapján – számítással vagy méréssel kell meghatározni. Ha a  tárolótartályokban lévő üzemanyag 
bioüzemanyag-tartalma a  naptári hónap során számítással került meghatározásra, az  értéket hidrogénnel kezelt 
növényi olaj kivételével minden naptári hónap utolsó napján az  EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált 
laboratórium vagy az  üzemanyag előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező 
laboratórium vizsgálata alapján aktualizálni kell.”

4. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
(EU) 2015/1513 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 364/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint 
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló  
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 7., 24., 26., 27. és 29.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a  kapcsoltan 
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdés a) és b) pontja esetén a Hivatal kötelező átvételi jogosultságot csak abban az esetben állapíthat 
meg, ha a  kötelező átvételi jogosultságot átadóval szemben a  jogutódlás időpontjában vagy a  (6)  bekezdés 
b) pontja szerinti vásárlási kérelem elbírálásakor nem áll fenn a 9/A. § (4) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
(8) A  kötelező átvételi jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a  (6)  bekezdés a)  pontja esetén a  jogutód, 
a  (6)  bekezdés b)  pontja esetén az  erőműegység vevője nyújtja be a  Hivatalhoz. Az  üggyel érintett további  
– kérelmezőn kívüli – ügyfelek (7)  bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelését a  Hivatal hatósági ellenőrzés 
keretében vizsgálja.
(9) A  (6)–(8)  bekezdés vonatkozásában ügyfélnek minősülnek mindazon személyek, akik a  kötelező átvételi 
jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapjául szolgáló jogügyletben érintettek.”

2. § (1) A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„n) önfogyasztás: az  erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az  erőműegység 
villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a  termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására 
a  saját termelésből vagy a  hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az  erőműegységet tulajdonló 
gazdasági társaságnak és az erőműegység üzemeltetőjének a telephelyen történő, villamosenergia-tárolástól eltérő 
minden egyéb célú villamosenergia-fogyasztását is (ha az erőműegységben termelt villamos energiát csak részben 
értékesítik a  kötelező átvételi rendszerben, akkor az  önfogyasztást az  értékesített mennyiségek arányában, ha 
a  telephelyen több erőműegység üzemel, akkor az  önfogyasztást az  erőműegységek tényleges technológiai célú 
felhasználását is figyelembe véve kell megosztani);”

 (2) A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„o) szabályozási pótdíj: a  KÁT termelőnek a  menetrendjétől való, a  KÁT mérlegkörrel megegyező irányú eltérése 
esetén a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-csoport Képviselő által a Befogadó számára 
fizetendő díj;”

3. §  A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Ha a  kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a  VET 5.  §-ának megfelelően az  átviteli 
rendszerirányító által a  rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során 
az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket 
a  kötelező átvételű villamos energia külön jogszabályban szabályozott átvétele rendszerén kívül, az  átviteli 
rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával összefüggő költségei között kell elszámolni.”

4. §  A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) Ha a  kötelező átvételre jogosult erőműegység a  közcélú hálózaton piaci alapon is értékesít vagy kíván 
értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie a METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. 
Ebben az  esetben a  (12)  bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni. A  KÁT 
termelőnek nem kell átlépnie a  METÁR rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe, ha a  kötelező 
átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a  VET 5.  §-ának megfelelően az  átviteli rendszerirányító által 
a  rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az  átviteli rendszerirányító 
részére kerül értékesítésre.”
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5. §  A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  kötelező átvétel időtartamának és a  kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségének 
meghatározásáról szóló határozat a telephely tekintetében csak akkor módosítható, ha a telephely helyrajzi száma 
telekalakítási eljárásban hozott határozat következtében módosul, de a  telephely fizikai elhelyezkedése nem 
változik.”

6. §  A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A KÁT termelő az e rendelet feltételeinek megfelelő villamos energiát a kötelező átvétel keretében, a Hivatal 
határozatában megállapított kötelező átvételi időtartam alatt, a Hivatal által meghatározott éves mennyiségek, vagy 
az előbbiek szorzataként meghatározott összes átveendő energia erejéig értékesítheti az e rendelet szerinti átvételi 
áron.
(2) Ha a villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik a KÁT termelőnek az erdőről szóló törvény 
rendelkezéseinek megfelelően igazolnia kell – az  Európai Közösség területén keletkezett, erdőgazdálkodásból 
származó biomassza esetén az  erdészeti hatóság, harmadik országban keletkezett erdőgazdálkodásból származó 
biomassza esetén a  Forest Stewardship Council (FSC) tanúsítványával (Forest Management Certificate) – hogy 
a biomassza fenntartható erdőgazdálkodásból származik, és nem tartozik a VET 10. § (2) bekezdése alá.
(3) Ha a  villamos energia termelés biomassza felhasználásával történik, a  KÁT termelőnek nyilatkoznia kell, hogy 
a  tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas. Az  élelmiszer-biztonsági szerv 
a biomasszának a KÁT termelő nyilatkozatának megfelelő minőségét szúrópróba-szerűen ellenőrzi.
(4) A  KÁT termelő a  3.  § (1a)  bekezdés d)  pontja figyelembevételével köteles a  Befogadó részére a  megújuló 
energiaforrásokból és a  hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának 
finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes 
szabályokról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: finanszírozási rendelet), a kereskedelmi szabályzatban és 
a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni.
(5) A KÁT termelő a 3. § (1a) bekezdés d) pontja figyelembevételével a finanszírozási rendeletben, a kereskedelmi 
szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli menetrend nyújtására. 
Ha a  KÁT termelő a  napon belüli menetrendet nem vagy nem a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban 
meghatározottaknak megfelelően vagy késedelmesen adja meg, akkor a  napi menetrend automatikusan napon 
belüli menetrenddé válik.
(6) A  KÁT termelőnek a  menetrendek tekintetében teljes kiegyenlítési kötelezettsége van. Ha a  KÁT termelő által 
az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített – villamosenergia-tárolóval rendelkező erőművi 
egységek esetén a  közcélú hálózati csatlakozási pontra meghatározott – villamos energia mennyisége eltér 
a menetrendje szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő a 14. számú mellékletben meghatározott 
szabályozási pótdíjat köteles fizetni a  Befogadónak. Ha a  KÁT termelő a  napi menetrendet nem vagy nem 
a  villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően vagy késedelmesen adja meg, akkor 
a szabályozási pótdíj számítása során azt nulla értékkel kell figyelembe venni.
(7) A kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás esetén 
a  Menetrend-csoport Képviselő köteles – az  összevont menetrend alapján számított – a  14. számú melléklet 
szerinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A  szabályozási pótdíj megfizetéséért a  Menetrend-csoport Képviselő 
a megállapodásban részes KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel.
(8) A Befogadó a (6) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj havi összegét a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz 
mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni.”

7. §  A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Hivatal az azonos KÁT termelőhöz tartozó erőműegységeket erőműegységenként is ellenőrizheti, és jogosult 
az e §-ban és a 9/A. §-ban foglaltakat a KÁT termelővel szemben erőműegységenként alkalmazni.”

8. § (1) A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdés b)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a termelő,)
„b) aki az 1. § (6) bekezdése vagy a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül – továbbá 
az  e  rendelet alapján a  KÁT termelő részére a  Hivatal kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozatában 
meghatározott mennyiségű villamos energia Befogadó részére történő átadásáig, vagy a  Hivatal határozatában 
megjelölt átvételi időtartam lejártáig – az  államháztartás alrendszereiből, az  Európai Unió előcsatlakozási 
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eszközeiből vagy a  strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a  támogatási 
szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette,
c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van hatályban,
d) akivel szemben az  1.  § (6)  bekezdése vagy a  6.  § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven 
belül – továbbá az  e  rendelet alapján a  KÁT termelő részére a  Hivatal kötelező átvételi jogosultságot megállapító 
határozatában meghatározott mennyiségű villamos energia Befogadó részére történő átadásáig, vagy a  Hivatal 
határozatában megjelölt átvételi időtartam lejártáig – a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás 
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11.  § vagy 21.  §-a szerinti rendelkezések megsértését a  Gazdasági 
Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejűleg véglegesen megállapította,
e) akivel szemben az  1.  § (6)  bekezdése vagy a  6.  § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven 
belül – továbbá az  e  rendelet alapján a  KÁT termelő részére a  Hivatal kötelező átvételi jogosultságot megállapító 
határozatában meghatározott mennyiségű villamos energia Befogadó részére történő átadásáig, vagy a  Hivatal 
határozatában megjelölt átvételi időtartam lejártáig – a bíróság – a jogi személlyel szemben kiszabható büntetőjogi 
intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban – bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította,
f ) akiről a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlásának 
ellenőrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,”

 (2) A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a termelő,)
„l) aki kényszertörlési eljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,”

 (3) A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 9/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a  Hivatal a  hatósági ellenőrzés során olyan adatról, tényről, információról szerez tudomást, amely alapján 
feltételezi, hogy a hatósági ellenőrzés eredményeként a KÁT termelővel szemben a (3) bekezdésben meghatározott 
kizáró okok valamelyike kerül alkalmazásra, úgy a  Hivatal határozatával kötelezi a  Befogadót, hogy a  KÁT 
termelővel – a hatósági ellenőrzés lezárásáig –, az érintett KÁT termelőre vonatkozó kötelező átvételi árak helyett 
a  megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 
kormányrendelet szerinti referencia piaci áron számoljon el. Ha a  hatósági ellenőrzést lezáró döntésben nem 
kerül sor a  (3)  bekezdésben meghatározott kizárási okok alkalmazására, úgy a  Befogadó köteles a  KÁT termelő 
részére a hatósági eljárás megkezdésének időpontjára visszamenőlegesen megtéríteni a KÁT termelőre vonatkozó 
kötelező átvételi árak és a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú 
támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti referencia piaci árak különbségét az  elszámolt villamosenergia-
mennyiség után.”

9. § (1) A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. §  A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
1. 3.  § (1a)  bekezdés d)  pontjában a „7.  § (4) és (7a)  bekezdése” szövegrész helyébe a „7.  § (4)–(5)  bekezdése” 

szöveg,
2. 3.  § (1a)  bekezdés d)  pontjában a „7.  § (4)–(7e)  bekezdése” szövegrész helyébe a „7.  § (6) és (7)  bekezdése” 

szöveg,
3. 3. § (18) bekezdésében a „(16) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(17) bekezdésben” szöveg,
4. 9. § (4) bekezdésében a „7. § (11) bekezdésében” szövegrész helyébe a „7. § (8) bekezdésében” szöveg,
5. 9/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „termelő” szövegrész helyébe a „KÁT termelő” szöveg,
6. 9/A. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában a „termelő” szövegrész helyébe a „KÁT termelő” szöveg,
7. 9/A. § (2) bekezdésében a „véletlenszerű kiválasztással” szövegrész helyébe az „is” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
1. 2. § (1) bekezdés t) pontja,
2. 3.  § (1a)  bekezdés d)  pontjában az „és szabályozási bónuszt” szövegrész, valamint az „és a  Befogadó által 

a Menetrend-csoport Képviselő részére megfizetett szabályozási bónusz” szövegrész,
3. 3. § (1a) bekezdés e) pontja,
4. 3. § (16) bekezdése,
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5. 9.  § (1)  bekezdésében az  „az adott éves termelési időszakban, vagy az  ezen időszak vége óta eltelt 
időszakban, vagy adott időpontban” szövegrész,

6. 9/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „– a 6. § szerinti kérelem benyújtásának időpontjában –” szövegrész.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1. napján lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 6. §, a 9. § (1) és (3) bekezdése, a 10. § 1. és 2. pontja, a 11. § 1. és 2. pontja, valamint az 1. és a 3. melléklet 

2020. április 1. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 364/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Áralkalmazási feltételek

I.   Általános szabályok
 1.  A  fizetések a  Befogadó és a  KÁT termelő viszonylatában a  villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban 

végzett mérések alapján, a 3. § (10) bekezdése szerinti villamos energia vonatkozásában az adott elszámolási pontra 
meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a  9.  § (1)  bekezdésén alapuló módosító 
számla, valamint a 7. § (6) és (7) bekezdése szerinti szabályozási pótdíj esetén számviteli bizonylat alapján történnek.

 2.  A 3. pont kivételével a jogosult köteles eredeti számláját, számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, 
hogy azt a  kötelezett a  számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább tizenkét 
munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

 3.  A Befogadó köteles a szabályozási pótdíjról szóló eredeti számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, 
hogy azt a  kötelezett a  számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább hat munkanappal 
megelőzően kézhez vehesse.

 4.  A  fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a  számla, számviteli 
bizonylat kézhezvételétől számított tizenegy, szabályozási pótdíj tekintetében öt munkanapon belül lehet 
a  jogosulttal közölni. A  helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a  kereskedelmi szabályzatban 
foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a  kereskedelmi 
szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a  Befogadó részére 
benyújtani. A  számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a  nem vitatott részek esedékessége nem 
változik.

 5.  A  fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a  késedelmesen teljesítő fél a  késedelembe esés napjától 
a  kifizetés napjáig terjedő időszakra a  polgári törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak szerinti késedelmi 
kamatot, valamint a  behajtási költségátalányról szóló törvény szerinti behajtási költségátalányt köteles fizetni 
a másik fél részére.

 6.  Ha a  jogosult és a  kötelezett ugyanazon jogi személy (társaság) részét képezi, akkor az  elszámolások – számla 
helyett – a társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás, illetve az ennek megfelelő, mérésen 
alapuló belső bizonylatok alapján történnek.

 7.  A  KÁT termelő a  mérlegkör-tagsági szerződésben, a  Menetrend-csoport Képviselő az  összevont menetrendadásra 
vonatkozó megállapodásban meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A  pénzügyi biztosítékot 
a  Befogadó jogosult a  KÁT termelő vagy a  Menetrend-csoport Képviselő lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése 
céljából lehívni.

II.   Különös szabályok
A villamos energia Befogadója és a KÁT termelő között érvényesülő árak alkalmazási feltételei

 1.  A  KÁT termelő havonta egy számlát (havi számla) állít ki a  Befogadó részére. A  KÁT termelő a  9.  § (1)  bekezdése 
szerinti esetben módosító számlát állít ki a Befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon 
belül.
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 2.  A  havi számla a  3.  § (10) és (12)  bekezdésében meghatározott, a  tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött 
elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának összegét tartalmazza.

 3.  A havi számlát a KÁT termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától állítja ki a Befogadó részére.
 4.  A  KÁT termelő a  havi számlát telephelyenként, telephelyen belül erőműegységenként, az  erőműegységen belül 

termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani.
 5.  Hóközi árváltozás esetén a  KÁT termelőnek az  árváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva kell 

a számlát kiállítania.
 6.  A  Befogadó a  KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a  Menetrend-csoport Képviselő részére havonta 

a tárgyhónapot követő hónap kilencedik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról.
 7.  Ha a 6. pont szerinti számviteli bizonylat vonatkozásában a KÁT termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem 

fizeti meg, akkor a Befogadó a nem vitatott ellenértéket és az I. Általános szabályok 5. pontja szerinti – a számviteli 
bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott – késedelmi kamatot és 
behajtási költségátalányt az 1. pont szerinti számla értékébe beszámíthatja.

 8.  A  KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a  Menetrend-csoport Képviselő a  tény mérési adatok 
villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén köteles a  módosított adatoknak 
megfelelően az  1.  pont szerinti számla és a  6.  pont szerinti számviteli bizonylat tekintetében a  Befogadóval 
a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőt követően elszámolni.”

2. melléklet a 364/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez2. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 
 
A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. számú melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(A szabályozási pótdíj mértéke, egy adott elszámolási mérési időegységre) 
 
„b) leszabályozás esetén, mikor a KÁT termelő tény termelése meghaladja a napi menetrendet: 

(-KE
le

 + P) * T, 

ahol: 
KE

fel
 - az adott elszámolási mérési időegységben a villamosenergia-rendszerállapot szerinti felirányú kiegyenlítő 

energia - kereskedelmi szabályzat szerinti előzetes és korrigált - alapegységár, 
KE

le
 - az adott elszámolási mérési időegységben a villamosenergia-rendszerállapot szerinti leirányú kiegyenlítő 

energia - kereskedelmi szabályzat szerinti előzetes és korrigált - alapegységár, 
P - az adott elszámolási mérési időegységben a másnapi hazai szervezett villamosenergia-piacon kialakult órás ár a 

Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon, 
T - tervezési pontossági együttható, melynek értéke szélerőmű esetében 7%, naperőmű vagy 5 MW-nál kisebb 

névleges teljesítőképességű vízerőmű esetében 15%, 5 MW névleges teljesítőképességet elérő vízerőmű esetén 30%, 
egyéb esetben 35%, továbbá a 7. § (4) bekezdése szerinti menetrendhiány esetén 100%.” 
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3. melléklet a 364/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez
„14. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

3. melléklet a …/2019. (…) Korm. rendelethez 
 
„14. számú melléklet a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 
 

A szabályozási pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok 
 

1. Egy adott (i) elszámolási időegységre a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj összege 2. és 3. pontok 
figyelembe vétele nélkül: 
a) A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napi menetrend mennyiségét nem éri el: 
i) Ha KEi kWh > 0 akkor SZPi FEL DA = ((MDi - Ti + UEi) / ∑i pKEfel DA) * KEi Ft; 
ii) Ha KEi kWh <= 0 akkor SZPi FEL DA =0; 
b) A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napi menetrend mennyiségét meghaladja: 
i) KEi kWh < 0 akkor SZPi LE DA = ((MDi - Ti + UEi) / ∑i nKEle DA) * KEi Ft; 
ii) KEi kWh > =0 akkor SZPi LE DA =0; 
c) A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napi menetrend mennyiségével megegyezik: 
SZPi FEL DA = 0 és SZPi LE DA = 0; 
d) A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napon belüli menetrend mennyiségét nem éri el: 
i) Ha KEi kWh > 0 akkor SZPi FEL ID = ((MIi - Ti + UEi) / ∑i pKEfel ID) * KEi Ft; 
ii) Ha KEi kWh <= 0 akkor SZPi FEL ID =0; 
e) A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napon belüli menetrend mennyiségét meghaladja: 
i) KEi kWh < 0 akkor SZPi LE ID = ((MIi - Ti + UEi) / ∑i nKEle ID) * KEi Ft; 
ii) KEi kWh > =0 akkor SZPi LE ID =0; 
f) A KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége a napon belüli menetrend mennyiségével megegyezik: 
SZPi FEL ID = 0 és SZPi LE ID = 0; 

ahol: 
SZPi FEL DA – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj napi 
menetrendi eltérés és FEL irányú szabályozás esetén, Ft; 
SZPi LE DA – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj napi 
menetrendi eltérés és LE irányú szabályozás esetén, Ft; 
SZPi FEL ID – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj napon belüli 
menetrendi eltérés és FEL irányú szabályozás esetén, Ft; 
SZPi LE ID – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelőre eső szabályozási pótdíj napon belüli 
menetrendi eltérés és LE irányú szabályozás esetén, Ft; 
MDi – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelő napi menetrendi mennyiségi értéke, kWh; 
MIi – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelő napon belüli menetrend mennyiségi értéke, 
kWh; 
Ti – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége, kWh; 
UEi – az adott (i) elszámolási mérési időegységre a KÁT termelő utasított eltérése, kWh; 
KEi kWh – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT mérlegkör kiegyenlítő energia mennyisége az 
utasított eltérések figyelembe vételével, kWh; 
KEi Ft – az adott (i) elszámolási mérési időegységben a KÁT mérlegkörre megállapított kiegyenlítő energiadíj, Ft; 
∑i pKEfel DA: a KÁT mérlegkör-tagok FEL irányú szabályozási eltéréseinek összege az utasított eltérések figyelembe 
vételével napi menetrend és KEi kWh >0 esetén, kWh; 
∑i nKEle DA: a KÁT mérlegkör-tagok LE irányú szabályozási eltéréseinek összege az utasított eltérések figyelembe 
vételével napi menetrend és KEi kWh <0 esetén, kWh; 
∑i pKEfel ID: a KÁT mérlegkör-tagok FEL irányú szabályozási eltéréseinek összege az utasított eltérések figyelembe 
vételével napon belüli menetrend és KEi kWh >0 esetén, kWh; 
∑i nKEle ID: a KÁT mérlegkör-tagok LE irányú szabályozási eltéréseinek összege az utasított eltérések figyelembe 
vételével napon belüli menetrend és KEi kWh <0 esetén, kWh. 

 

2. A KÁT termelő szabályozási pótdíj csökkentésének összege, mely nem haladhatja meg az 1. pont szerinti 
szabályozási pótdíj havi összegét: 

 
𝐾𝐾 = 𝑀𝑀 ∗ 𝑄𝑄 − 𝑄𝑄'()  

ahol: 
K: a KÁT termelő havi szabályozási pótdíj csökkentésének összege, Ft; 
M: a szabályozási pótdíj csökkentés mértéke, Ft/kWh; 
Q: a KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége adott hónapban, kWh; 
Qnmh: a KÁT termelő tényleges értékesítési mennyisége az adott hónap napi menetrendhiányos napjain, 

kWh. 
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3. Menetrend-csoport esetén a szabályozási pótdíj csökkentés a következő képlet alapján számítandó: 
 

K = K1+K2+…+Kn, 
 

ahol K1, K2,…Kn a megállapodásban részes KÁT termelők szabályozási pótdíj csökkentésének összege. 
 

4. Az M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértékei: 
a) naperőmű és szélerőmű esetén: 3 Ft/kWh; 
b) egyéb erőmű esetén: 0,5 Ft/kWh. 

 
5. A 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértéke 

a) 2021. január 1-től MB *0,95; 
b) 2022. január 1-től MB *0,85; 
c) 2023. január 1-től MB *0,70; 
d) 2024. január 1-től MB *0,50; 
e) 2025. január 1-től MB *0,25; 
f) 2026. január 1-től MB *0 
ahol MB a 4. pont szerinti M szabályozási pótdíj csökkentés mértékének bázisértéke. 
 

6. Egy adott hónapban az 1. pont szerinti (i) elszámolási időegységekre eső szabályozási pótdíjak havi összege és a 
2. pontban – Menetrend-csoport esetén a 3. pont figyelembe vételével – meghatározott szabályozási pótdíj 
csökkentés különbsége alapján kell számítani a KÁT termelő vagy összevont menetrend esetén a Menetrend-
csoport Képviselő által a Befogadó részére fizetendő havi szabályozási pótdíj összegét: 
SZPhó = ½ * (∑hó(SZPi FEL DA + SZPi LE DA) + ∑hó(SZPi FEL ID + SZPi LE ID)) - K, 
azzal hogyha K > ½ * (∑hó(SZPi FEL DA + SZPi LE DA) + ∑hó(SZPi FEL ID + SZPi LE ID)), akkor SZPhó értéke nulla.” 

 

A Kormány 365/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló 
beruházásokkal összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 260/2016. (VIII. 31.)  
Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében az „1602/4 helyrajzi számú ingatlan;” szövegrész 
helyébe az „1602/4, 1602/4/A, 085/9, valamint 080/13 helyrajzi számú ingatlanok;” szöveg lép.

2. §  A piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló fejlesztések keretében az  AVICENNA Kutatóintézet beruházási 
munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 297/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  1.  mellékletben 
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Piliscsaba belterületén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 1602/4, 1602/4/A, valamint külterület 085/9 és 080/13 helyrajzi számokon 
nyilvántartott ingatlanokon megvalósuló, a  Makovecz Imre bástyája projekt megvalósításával összefüggő 
beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.”
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3. §  Az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja)
„a) az  Országos Széchényi Könyvtár (a továbbiakban: OSZK) archívumainak elhelyezését szolgáló archivális 
raktárának a  Piliscsaba belterület 1602/4 és 1602/4/A, valamint a  Piliscsaba külterület 085/9 és 080/13 helyrajzi 
számokon nyilvántartott ingatlanokon, valamint”
[történő megvalósításával (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, az  1.  mellékletben meghatározott 
közigazgatási hatósági ügyeket.]

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakban  
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és 
a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 104.  § 
(1)  bekezdésében az „a jóváhagyott” szövegrész helyébe a „– ha a  záró egyenleg átutalás igénylési dokumentáció 
az Európai Bizottság részére még nem került benyújtásra – a jóváhagyott” szöveg lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 20.  §-a 
a következő 31. ponttal egészül ki:
(Az irányító hatóság)
„31. elvégzi a  megfelelőségi és hitelességi vizsgálatokat az  Európai Bizottság információs rendszerébe feltölteni 
kívánt összesített indikátoradatok tekintetében a  koordinációs szerv által nyújtott informatikai támogatással és 
az eredendő adatminőségi hibakockázat figyelembevételével.”
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3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az  irányító hatóság nem az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium szervezetén belül került kialakításra, a  folyó évre szóló éves fejlesztési keret módosítását az  irányító 
hatóság az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternél kezdeményezi, annak indokoltsága 
bemutatásával.”

4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 74/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a pénzügyi termékről a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül, 
a vissza nem térítendő támogatásról a 68. § (1) bekezdése szerinti határidőben kell döntést hozni oly módon, hogy 
a döntésekről a kedvezményezett egyidejűleg szerezzen tudomást, és a 81. § (3) bekezdése szerinti határidőben kell 
szerződést kötni.”

5. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép és 
a c) pont a következő cc) alponttal egészül ki:
[A 86.  § (1)  bekezdés szerinti bejelentéseket – a  kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a  következő 
alapelvek figyelembevételével kell elbírálni:
a módosítás nem irányulhat a  támogatási döntésben meghatározott támogatási összegen felüli többlet-támogatás 
biztosítására, kivéve, ha közszféra szervezet esetén]
„cb) a  nettó bevételt termelő, nem kiemelt projekt finanszírozási hiányának meghatározása során a  támogatási 
intenzitás változik akként, hogy a  projekt elszámolható összköltsége változatlan marad – feltéve, hogy az  adott 
program érintett prioritása eredeti keretösszegének 110%-án belül szabad forrás áll rendelkezésre – az  irányító 
hatóság,
cc) – a ca) és cb) alpontba nem tartozó esetben – a Kormány”
(eltérően dönt,)

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. §-a a következő (1i) bekezdéssel egészül ki:
„(1i) Az  (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontja szerinti esetben a  költségnövekmény piaci árnak való megfelelését 
az irányító hatóság vizsgálja.”

6. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 102. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 102. § a következő 
(3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Hatósági engedélyhez kötött építési beruházás esetén a  támogathatósági, elszámolhatósági ellenőrzésre 
a kifizetési igénylés ellenőrzése során kerül sor.
(3) A  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett a  közbeszerzési dokumentumokat támogathatósági, 
elszámolhatósági szempontú minőségellenőrzés céljából az  irányító hatóságnál nyújtja be a  monitoring és 
információs rendszeren keresztül.
(4) Az  irányító hatóság a  közbeszerzési dokumentumok beérkezésétől számított öt munkanapon belül megküldi 
a  támogatást igénylő, illetve a  kedvezményezett részére a  támogathatósági, elszámolhatósági szempontú 
ellenőrzésről szóló nyilatkozatát. Az  irányító hatóság a  határidőt – az  indokok megjelölésével egyidejűleg – 
legfeljebb öt munkanappal meghosszabbíthatja, és erről értesíti a támogatást igénylőt, illetve a kedvezményezettet.
(5) Ha támogathatósági, elszámolhatósági szabálytalanság merül fel, azért a kedvezményezett önálló felelősséggel 
tartozik.”

7. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-a a következő (7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7c) Az  irányító hatóság a  (7)  bekezdés szerinti, az  október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó 
kifizetési igénylés november 1-ig történő benyújtási kötelezettségét megsértő kedvezményezett projektjének 
projektmenedzsment költségét a  késedelmes napokra jutó projektmenedzsment költség összegével csökkenti, 
kivéve, ha a késedelem a kedvezményezettnek nem róható fel.”

8. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 135. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és 
a (2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
(Az előirányzat felhasználási keretszámláról átutalást csak abban az esetben lehet kezdeményezni, ha)
„c) a kedvezményezett nem áll a 176. § (3) bekezdése szerinti valamely eljárás hatálya alatt,
d) az adatok a monitoring és információs rendszerben rögzítésre és jóváhagyásra kerültek, és
e) az utalványozás megtörtént.”
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9. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 137. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdéstől eltérően az  EMVA forrásból származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési 
előfinanszírozás esetén az  (1)  bekezdés szerinti elszámolásban jóváhagyott és kiutalhatóként megjelölt összeget 
a kifizető ügynökség a költségvetési előfinanszírozást nyújtó szervezet számára teljesíti.”

10. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 55. alcíme a következő 150/A. §-sal egészül ki:
„150/A. § A költségek elszámolhatósági szabályait az 5. melléklet határozza meg.”

11. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 159. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  irányító hatóság vezetője a  kézhezvételtől számított három napon belül dönt – a  (4)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – a  szabálytalansági eljárás megindításáról vagy az  arra irányuló javaslat elutasításáról, 
amelyről tájékoztatja a  szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve azon szerveket, amelyeknek van hozzáférése 
a szabálytalansági ügyeket nyilvántartó információs rendszerhez.”

12. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 165. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szabálytalansági eljárás eredményéről a  szervezet szabálytalanság-felelőse öt napon belül értesíti 
a kedvezményezettet és a szabálytalansági gyanú bejelentőjét, kivéve azon szerveket, amelyeknek van hozzáférése 
a szabálytalansági ügyeket nyilvántartó információs rendszerhez.”

13. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/Y. §-sal egészül ki:
„201/Y.  § (1) E  rendeletnek a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló  
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet] megállapított 
rendelkezéseit  –  a  (2)–(6)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 
hatálybalépését megelőzően
a) keletkezett támogatási jogviszonyokra, valamint
b) megkezdett és a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban
is alkalmazni kell.
(2) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 87.  § (1)  bekezdés c)  pont cb) és 
cc) alpontját, 87. § (1) bekezdés i) pontját, valamint 87. § (1c) és (1g) bekezdését a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 
hatálybalépését követően az FKB ülésére benyújtandó előterjesztésekre kell alkalmazni.
(3) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 117.  § (7) és (7c)  bekezdését 
a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően pénzügyileg teljesített költségek vonatkozásában 
akként kell alkalmazni, hogy a  kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó kötelezettséget a  366/2019. (XII. 30.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követő tizenöt napon belül kell teljesíteni.
(4) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 
B:96  mezőjét és 6.  melléklet III.12.1.2.4.  pontját a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően 
kiállított munkáltatói igazolásokra kell alkalmazni.
(5) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 5.  melléklet 2.3.2.5.  pontját 
a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott kifizetési igénylésekre kell alkalmazni.
(6) E  rendeletnek a  366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 5.  melléklet 2.3.2.5b.  pontját 
a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.”

14. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2/A. melléklete a 2. melléklet szerint,
c) 4. melléklete a 3. melléklet szerint,
d) 5. melléklete a 4. melléklet szerint,
e) 6. melléklete az 5. melléklet szerint
módosul.
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15. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 8. § (3) bekezdés 11. pontjában a „6.,” szövegrész helyébe a „6., a 7/A.,” szöveg,
b) 38/A. §-ában a „támogatásokkal” szövegrész helyébe a „támogatási igényekkel és a támogatásokkal” szöveg,
c) 77. § (1) bekezdés a) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,
d) 84. § (1) bekezdés m) pontjában az „adatbázisban” szövegrész helyébe az „adatbázisban vagy a köztartozás-

mentességét harminc napnál nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja” szöveg,
e) 87.  § (1)  bekezdés i)  pontjában az  „aránya a” szövegrész helyébe az  „aránya – a  c)  pont cb)  alpontja 

kivételével – a” szöveg,
f ) 87. § (1c) bekezdésében a „ca)” szövegrész helyébe a „ca) és cb)” szöveg,
g) 87. § (1g) bekezdésében a „ca)” szövegrész helyébe a „ca) és cb)” szöveg,
h) 102. § (1) bekezdésében a „legkésőbb a közbeszerzési eljárás megindításával egyidejűleg” szövegrész helyébe 

az „a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően” szöveg,
i) 115.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „szerződéssel” szövegrész helyébe a „szerződéssel, továbbá pénzügyi 

eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén hatályos hitelszerződéssel” szöveg,
j) 117. § (7) bekezdésében a „bizonyítja. Az” szövegrész helyébe a „bizonyítja. A közszféra szervezet a támogatási 

előleg terhére október 15-ig pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó kifizetési igénylést – figyelemmel 
a  110.  § (5)  bekezdésére, valamint a  120.  § (3)  bekezdésére – november 1-ig elszámolásra benyújtja. 
Az” szöveg,

k) 120. § (3) bekezdésében az „e mértékeknél alacsonyabb” szövegrész helyébe az „ettől eltérő” szöveg,
l) 127.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „megvalósulását” szövegrész helyébe a „pénzügyi befejezését” 

szöveg,
m) 158.  § g)  pontjában a  „javaslatot terjeszt a  szervezet vezetője elé” szövegrész helyébe a  „javaslat 

előterjesztéséről a szervezet vezetője részére” szöveg,
n) 176. § (1) bekezdésében a „biztosítékot, a megkereséssel egyidejűleg” szövegrész helyébe a „biztosítékot és 

a  vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása eredménytelen volt, ennek hivatalos közlését 
követően” szöveg,

o) 183. § (4) bekezdésében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg
lép.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 74.2. pontjában az „árbevételének, létszámának a fejlesztéséhez” szövegrész helyébe az „árbevétele, létszáma 

támogatáshoz” szöveg,
b) 74.3.  pontjában az „a felvásárlás folytán veszíti el KKV státuszát” szövegrész helyébe a „KKV státusza nem 

a vállalkozás árbevétele, létszáma támogatáshoz kapcsolódó növekedése folytán változik meg” szöveg,
c) 243.1.  pont c)  alpontjában a „bevonandók” szövegrész helyébe a „bevonandók, ha kifizetendő támogatás 

még rendelkezésre áll” szöveg,
d) 282.2.  pontjában a  „fenntartási” szövegrész helyébe az  „az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 71. cikke szerinti fenntartási” szöveg,
e) 299.3. pontjában a „megfelel” szövegrész helyébe a „megfelel, figyelemmel a 88. § (2) bekezdésére” szöveg,
f ) 302.2. pontjában a „megelőző öt napon belül” szövegrész helyébe a „megelőzően” szöveg,
g) 304.3.  pontjában a „köteles szabálytalansági döntést hozni, melynek alapján a  szerződés megszüntetését 

kezdeményezni” szövegrész helyébe a „szabálytalansági eljárást folytat le” szöveg,
h) 314.1. pontjában az „ellenőrzését” szövegrész helyébe az „ellenőrzését – ha lehetséges –” szöveg,
i) 372.2. pontjában a „felhívásai” szövegrész helyébe a „felhívásai és az előkészítési célú felhívások” szöveg
lép.

 (3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
a) B:58a mezőjében a  „(pl.” szövegrész helyébe a  „(különösen” szöveg, a  „fénykép)” szövegrész helyébe 

a „fénykép) vagy licence igazolás” szöveg,
b) B:83 mezőjében a „videó)” szövegrész helyébe a „videó, a  természetes személyeknek a  személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a  továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) figyelemmel)” 
szöveg,
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c) B:89 mezőjében a „(pl.” szövegrész helyébe a „(különösen” szöveg, a „videó)” szövegrész helyébe a „videó, 
az általános adatvédelmi rendeletre figyelemmel)” szöveg,

d) B:96 mezőjében az „azonosítóját” szövegrész helyébe az „azonosítóját, a  foglalkoztatott nevét, munkabérét, 
illetményét” szöveg

lép.
 (4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet

a) 2.3.2.5.  pontjában a „meg nem haladó összköltség vonatkozásában. Ha a  foglalkoztatás 8 óránál rövidebb 
időtartamú tevékenység elvégzésére irányul, a  meghatározott 300 000 forintos” szövegrész helyébe az „és 
annak járulékait meg nem haladó összköltség vonatkozásában azzal, hogy 8 óránál rövidebb időtartamú 
foglalkoztatás esetén ezen” szöveg,

b) 2.3.2.5b. pontjában a „személy, a kedvezményezett” szövegrész helyébe a „személy, ezen személy Ptk. 8:1. § 
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett” szöveg,

c) 3.3.6.3.  pontjában a „pl. a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 
24.  § (2)  bekezdése alapján a  kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41.  § (3a)  bekezdése szerinti 
kisajátítási hatóság: a  fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe a  „különösen a  kisajátítási 
hatóság” szöveg,

d) 3.12.6. pontjában a „mértékek” szövegrész helyébe a „százalékos mértékek” szöveg, az „összeget” szövegrész 
helyébe a „százalékos mértéket” szöveg,

e) 3.12.9. pontjában a „mértékek” szövegrész helyébe a „százalékos mértékek” szöveg
lép.

 (5) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.3.1.7. pontjában a „kiegyenlítési” szövegrész helyébe az „a teljesítés” 
szöveg lép.

16. § (1) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 84. § (3) bekezdése,
b) 124. § (3) bekezdésében a „pénzügyi” szövegrész,
c) 180. § (4) bekezdésében az „és az abban foglalt szankciókat alkalmazhatja” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 239.1. pontjában a „– szabálytalansági eljárás alapján előírt követelés kivételével –” szövegrész,
b) 287.1. pontja,
c) 291. pontja,
d) 308.3. pontjában a „pont” szövegrész.

 (3) Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.1.1.2. pontjában az „ , illetve a képviseletükben eljáró 
személyek” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. melléklet 3. pontja az e rendelet kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet „A költségvetésben bekövetkező változás” című alcíme a következő 
68.4. ponttal egészül ki:
„68.4. Nem szükséges csökkenteni a  megítélt támogatást az  áfa-levonási jogosultságban vagy egyes beszerzett 
termékek, szolgáltatások áfa-kulcsában bekövetkezett változás, továbbá eltérő áfa-levonási jogosultságú 
tevékenységek közötti költségátcsoportosítás eredményeként felszabaduló összeggel, ha ez  az összeg nem éri el 
a 30 millió forintot és az  irányító hatóság ezen összeg adott tevékenységen belüli átcsoportosításához előzetesen 
hozzájárult.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 101.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„101.4. Az  irányító hatóság ellenőrzi, hogy az  előlegigénylési dokumentáció megfelel-e az  előlegigénylés 
feltételeinek. Az előlegigénylés ellenőrzése – a négy szem elvét figyelembe véve – az ellenőrző lista alapján történik. 
Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a  kölcsönszerződés alapján igényelhető 
előleg folyósítási feltételeinek ellenőrzését az alapok alapját végrehajtó szervezet végzi.”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 232.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„232.1. A  követelés előírása után további kifizetés nem teljesíthető a  kedvezményezett részére, továbbá 
a  követeléssel érintett szerződés vonatkozásában. A  követelés előírását követően a  kedvezményezett által 
benyújtott, számlát nem tartalmazó záró kifizetési igénylés nem hagyható jóvá, míg a  kedvezményezett vissza 
nem fizeti a  követelt összeget. Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen 
vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén az  irányító hatóság a  korábban kifizetett támogatás, 
a  projekt elszámolható költsége, valamint a  követelés összege figyelembevételével mérlegeli, hogy a  projektben 
megkezdhető-e a fenntartási kötelezettség teljesítése.”

 4. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 237.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„237.4. Az  ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a  támogatás folyósításának napja, utolsó napja 
a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. Pénzügyi zárás esetén a kamatszámítás kezdete a pénzügyi zárás 
jóváhagyásának napja, forrás-átcsoportosítás esetén az átcsoportosításról szóló döntés jóváhagyásának napja.”

 5. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 314.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„314.4. Ha a 314.1. pont szerinti ellenőrzés esetén a helyszíni ellenőrzés nem terjed ki a 146. §-ban rögzített minden 
szempontra, akkor az  ellenőrzés célellenőrzésnek minősül, és nem vehető figyelembe a  145.  § szerinti arányok 
számításakor.”

 6. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 323.1. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
(A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell)
„i) annak tényét, hogy a helyszíni ellenőrzéssel érintett kedvezményezett vagy képviselője a  jegyzőkönyv aláírását 
megtagadta.”

 7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 323.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„323.4. A  323.3.  pont szerinti kiegészítést is minden érintettnek alá kell írnia. Az  aláírás mellőzhető a  kiegészítést 
tartalmazó dokumentum kedvezményezett részére – tértivevényes könyvelt küldeményként, EMVA forrásból 
származó támogatások vonatkozásában elektronikus kapcsolattartás esetén az  ügyfélkapura, egyéb esetben 
postai úton tértivevényes könyvelt küldeményként – történő megküldésével. A kedvezményezettnek a küldemény 
átvételét követő 8 napon belül lehetősége van észrevételeit jelezni. Ha e határidőn belül a kedvezményezett nem 
tesz észrevételt, a jegyzőkönyv kiegészítést elfogadottnak kell tekinteni.”
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2. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2/A. mellékletében foglalt táblázat a következő 29–41. sorral egészül ki:

(Konstrukciófelelősök)

(A B C

1. Felhívás azonosító száma Felhívás neve Konstrukciófelelős)

29. EFOP-3.2.6-16
A tanulók képességkibontakoztatásának 
elősegítése a köznevelési 
intézményekben

a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 116. § 24. pontjában 
meghatározott feladat ellátásáért 
felelős miniszter (a továbbiakban: 
a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter)

30. EFOP-3.4.2-VEKOP-15
Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási 
és nemzetköziesítési program

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

31. EFOP-3.4.3-16

Felsőoktatási intézményi fejlesztések 
a felsőfokú oktatás minőségének és 
hozzáférhetőségének együttes javítása 
érdekében

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

32. EFOP-3.4.4-16

A felsőoktatásba való bekerülést 
elősegítő készségfejlesztő és 
kommunikációs programok 
megvalósítása, valamint az MTMI szakok 
népszerűsítése a felsőoktatásban

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

33. EFOP-3.4.5-VEKOP-17
Rendszerszintű fejlesztések és 
hozzáférés bővítését szolgáló ágazati 
programok a felsőoktatásban

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

34. EFOP-3.4.6-VEKOP-17
Intézményi irányítás fejlesztése 
a felsőoktatásban

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

35. EFOP-3.5.1-16
Duális és kooperatív felsőoktatási 
képzések, felsőoktatási szakképzési és 
szakirányú továbbképzések fejlesztése

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

36. EFOP-3.5.2-17

Duális és gyakorlatorientált 
felsőoktatási képzések fejlesztése és 
oktatási innováció a szociális munka 
és a segítő szakmák terén valamint 
a mérnökpedagógia és a szakmai tanári 
szakok esetében

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

37. EFOP-3.6.1-16
Intelligens szakosodást szolgáló 
intézményi fejlesztések

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

38. EFOP-3.6.2-16
Tematikus kutatási hálózati 
együttműködések

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

39. EFOP-3.6.3-VEKOP-16
Felsőoktatási hallgatók tudományos 
műhelyeinek és programjainak 
támogatása

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter
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40. EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése
a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

41. EFOP-5.2.5-18
Társadalmi innovációk – Új módszerek 
kidolgozása

a felsőoktatással összefüggő feladat- 
és hatáskörök tekintetében oktatásért 
felelős miniszter

3. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat D:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(A D

1. Azonosító E rendelet szerinti záradékolási kötelezettséget az alábbi dokumentumok vonatkozásában kell megtenni)

(9.) (2.1.1.) ha számla nem került kiállításra

 2. A  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat B:47a–C:47a mezője helyébe 
a következő mezők lépnek:

(A B C

1. Azonosító
Elszámolható költségek – Támogatható tevékenységek 

alátámasztó dokumentumainak megnevezése
Benyújtás gyakorisága)

(47a.) (2.4.1.7.)
Fotódokumentáció, ha az eszköz rendelkezik 
egyértelműen meghatározható egyedi 
azonosítóval (pl. gyári szám)

Amennyiben releváns, a költség 
felmerülésekor

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 146–148. sorral egészül ki:

(A B C D

1. Azonosító

Elszámolható költségek – Támogatható 

tevékenységek alátámasztó 

dokumentumainak megnevezése

Benyújtás gyakorisága

E rendelet szerinti záradékolási 

kötelezettséget az alábbi 

dokumentumok vonatkozásában kell 

megtenni)

146. 8.
Szakmai beszámolót 
alátámasztó dokumentumok

147. 8.1.
Kötelező nyilvánosság 
biztosításának igazoló 
dokumentumai

Szakmai beszámoló 
benyújtásakor

148. 8.2.
Felhívásban előírt kötelező 
vállalások alátámasztását 
igazoló dokumentumok

Szakmai beszámoló 
benyújtásakor
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4. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.3.4. Beruházási költség idegen tulajdonban lévő tárgyi eszközön (ideértve a  földterületet, ingatlant) is 
elszámolható lehet, ha
a) a  kedvezményezett az  idegen tulajdon használatára vonatkozóan jogalappal rendelkezik, és megfelel 
a felhívásban megfogalmazott feltételeknek, vagy
b) a beruházás célja
ba) hátrányos helyzetű személy tulajdonában álló ingatlan komfortfokozatának növelése (különösen egészségügyi 
helyiség létesítése) vagy
bb) mozgásszervi fogyatékos vagy közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy – vagy közeli 
hozzátartozója – tulajdonában álló ingatlan akadálymentesítése
és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó fejlesztés.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.6.3. ponttal egészül ki:
„3.6.3. A  3.6.1. és 3.6.2.  pontban előírt feltételek ellenőrizhetősége és nyomon követhetősége érdekében 
a  szokásos piaci ár alátámasztásául szolgáló ajánlatkérés vagy piackutatás adattartalmának egyértelműen 
összehasonlíthatónak kell lennie az önköltségszámítás alapjául szolgáló tételekkel, mind időbeni felmerülésük, mind 
pedig részletezettségük tekintetében. Az in-house beszerzés eredményeként kötött szerződésben szerepeltetendő 
költségtételeknek szintén összehasonlíthatóaknak kell lenniük a  szokásos piaci ár alátámasztással, illetve 
önköltségszámítással.”

 3. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 3.12.4. ponttal egészül ki:
„3.12.4. Ha a projekt fő célja a 3.12.1. pont szerinti költségtípusok valamelyikének elszámolása, az adott költségtípus 
elszámolhatósága vonatkozásában megállapított százalékos korlátot nem kell alkalmazni.”

5. melléklet a 366/2019. (XII. 30.) Korm. rendelethez

 1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.10.1.5.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.1.5.3. A szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása megtörtént, az üzembe helyezési okmányon cégszerű 
aláírás szerepel.”

 2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. melléklet III.12.1.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.1.2.4. A  munkáltatói igazolás a  projekt azonosítóját, a  foglalkoztatott nevét, munkabérét vagy illetményét, 
valamint a projektben történő munkavégzés időtartamát tartalmazza.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 35/2019. (XII. 30.) EMMI rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. alcím 19.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket 
rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1. melléklet 4., 12–14., 17–18., 19., 20., 23., 26., 29–32., 34., 36–37., 40., 42–43.,46–48., 105–106., 113., 145–146., 
148., 150–152., 154., 156–162. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti, a  kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
b) az 1. melléklet 27. és 28. sora alapján az SA.50768. (2018/N). számú bizottsági határozat szerinti támogatás,
c) az 1. melléklet 5., 20., 23–24., 27–28., 31., 34–35., 42–43., 54., 57–58., 80., 89–90., 105., 113., 141–143. sora alapján 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
d) az 1. melléklet 35. és 142. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az  1.  melléklet 141–143. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 33.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
f ) az  1.  melléklet 141–143. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 34.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
g) az 1. melléklet 108. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,
h) az 1. melléklet 108. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
i) az  1.  melléklet 102. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti, sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,
j) az  1.  melléklet 5., 12., 26–27., 36. és 158. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 54.  cikke szerinti 
audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatási programok szerinti támogatás
nyújtható.”

2. §  A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az 1. melléklet 4., 14–16., 19–20., 22., 23., 26., 29., 32–35., 37., 39–40., 43., 45–46., 49–51., 108–109., 117., 153–154., 
156., 158–160., 162., 164–170. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti a  kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás,
b) az 1. melléklet 30. és 31. sora alapján az SA.50768. (2018/N). számú bizottsági határozat szerinti támogatás,
c) az 1. melléklet 5., 23., 26–27., 30–31., 34., 37–38., 45–46., 58., 61–62., 85., 92–93., 108., 117., 149–151. sora alapján 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
d) az 1. melléklet 38. és 150. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az  1.  melléklet 149–151. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 33.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
f ) az  1.  melléklet 149–151. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 34.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott támogatás,
g) az 1. melléklet 111. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,
h) az 1. melléklet 111. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
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i) az  1.  melléklet 105. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti, sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,
j) az  1.  melléklet 5., 14., 29–30., 39. és 166. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 54.  cikke szerinti 
audiovizuális alkotásokra nyújtott támogatási programok szerinti támogatás
nyújtható.”

3. §  A Rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A.  § E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 35/2019. (XII. 30.) EMMI rendelettel 
(a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.”

4. §  A Rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében az „SA.38425 (2014/N). számú bizottsági határozat” szövegrész helyébe az „SA.50768. 

(2018/N) számú bizottsági határozat” szöveg és
b) 5. § (10) bekezdés a) pontjában a „2019.” szövegrész helyébe a „2020.” szöveg
lép.

5. §  Hatályát veszti a Rendelet 5. § (10) bekezdés d) pontja.

6. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 6. § (2) és (4) bekezdése, a 2. és a 4. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a …/2019. (…) EMMI rendelethez 

 

„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

   A   B   C   D   E   F   G  H  I  J  K  L  M  N  O 
    

Áht- 
azonosító 

   
Cím 
név 

   
Alcím 

név 

   
Jogcím- 
 csoport- 

név 

   
  

Jogcímnév 

   
  

Előirányzat célja 

   
  

Kifizetésben részesülők 
köre 

  
Támogatás  

biztosításának  
módja 

  
  

Támogatási 
előleg 

  
Rendelkezésre 

bocsátás 
módja 

  
Visszafizetés  

határideje 

  
  

Biztosíték 

  
  

Kezelő szerv 

  
  

Lebonyolító 
szerv 

 Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí 
rozott 

költségvetési 
támogatás 
közremű- 

ködő 
szervezete 

   005412  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok                     
   005708    2 Normatív finanszírozás                     

 1.  244234      3 Köznevelési célú 
humánszolgáltatás és működési 
támogatás 

a. Az előirányzat biztosít 
forrást a nevelési-oktatási 
intézményben, pedagógiai 
szakszolgálati 
intézményben pedagógus-
munkakörben, a nevelő-, 
oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után a 
központi költségvetésről 
szóló törvényben 
megállapított átlagbér alapú 
támogatáshoz. 

b. Az előirányzat forrást 
biztosít a nemzetiségi 
önkormányzat vagy az 
egyházi jogi személy által 
fenntartott nevelési-oktatási 
intézményre és pedagógiai 
szakszolgálati intézményre 
tekintettel a nemzetiségi 
önkormányzat és a bevett 
egyház részére a központi 
költségvetésről szóló 
törvényben megállapított 
működési támogatáshoz. 

c. Az előirányzat forrást 
biztosít a központi 
költségvetésről szóló 
törvényben megállapított 
tankönyvtámogatáshoz. 

d. Az előirányzat forrást 
biztosít a gyermek-, tanulói 
étkeztetéshez az óvodai, 
egységes óvoda-bölcsődei, 
általános iskolai, középfokú 

a., c.-d.: nemzetiségi 
önkormányzat, egyházi 
jogi személy, vallási 
tevékenységet végző 
szervezet és a nemzeti 
köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 
2. § (3) bekezdés b) 
pont bd) alpontja 
szerinti fenntartó 
b.: nemzetiségi 
önkormányzat, bevett 
egyház 
e.: Magyar 
Államkincstár (a 
továbbiakban: 
Kincstár) 

a.-d.: kérelem 
alapján 

e.: - 

a.-d.: 
előleg 

biztosítható 
e.: - 

a.-d.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
e.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a-d.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

e.: - 

– a.-d.: 
igénybe 
vehető 

e.: - 

  

1. melléklet a 35/2019. (XII. 30.) EMMI rendelethez
„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
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iskolai, kollégiumi 
étkeztetés támogatására a 
költségvetési törvényben 
meghatározottak szerint. 

e. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

 2.  343328      4 Hit- és erkölcstanoktatás és 
tankönyvtámogatás 

a. Az előirányzat az Nkt. 
35.§-a és 35/A. §-a szerinti, 
az állami fenntartású 
iskolában biztosított hit- és 
erkölcstanoktatáshoz 
szükséges államilag 
garantált finanszírozáshoz 
nyújt fedezetet. Az Nkt. 
35/B. §-a alapján a hit- és 
erkölcstanoktatás tartalmát 
az egyházak határozzák 
meg, így az ahhoz 
alkalmazásra kerülő 
tankönyvet is. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: egyházi jogi személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- – – igénybe 
vehető 

  

 3.  348728      5 Köznevelési szerződések a. Az előirányzat a 2012. évet 
megelőzően megkötött 
közoktatási 
megállapodások, valamint 
az ezt követően megkötött, 
illetve kötendő köznevelési 
szerződések alapján az 
egyházi jogi személyek, a 
nemzetiségi 
önkormányzatok és egyéb 
nem állami szervezetek 
által fenntartott köznevelési 
intézményeket megillető 
támogatásokra, valamint 
azok igénylésének és 
feltételeinek 
megállapításával, továbbá 
folyósításával és a 
felhasználás ellenőrzésével 
kapcsolatos kiadásokra 
nyújt fedezetet. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: egyházi jogi 
személy,  nemzetiségi 
önkormányzatok és 
magán köznevelési 
intézmények fenntartói 
b.: Kincstár 

a: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

   198620    3 Felsőoktatási feladatok támogatása                     
 4.  297424      2 Lakitelek Népfőiskola 

támogatása 
A támogatás egyrészt a 
főiskola napi működési 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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költségéhez, másrészt a 
Kárpát-medencei népfőiskolai 
programok finanszírozásához 
járul hozzá. 

kifizetéssel 

   198619    4 Köznevelési feladatok támogatása                     
 5.  255656      4 Köznevelés speciális 

feladatainak támogatása 
a. Az előirányzat fedezetet 

nyújt a tanulmányi és 
tehetséggondozó versenyek 
támogatására. Az 
előirányzat biztosítja 
továbbá a közoktatás, 
köznevelés-fejlesztési 
tevékenységekhez 
kapcsolódó kutatási és 
tájékoztatási feladatok, 
valamint a közoktatás, 
köznevelés-fejlesztést 
érintő egyes nemzetközi 
feladatok finanszírozásának 
forrását, a diagnosztikus 
mérés, mérés-értékelés 
szakmai fejlesztését is. 

b. Az előirányzat 
hozzájárulást biztosít a 
köznevelés-fejlesztési 
stratégia megvalósítása 
keretében az 
egészségfejlesztési és a 
drogprevenciós feladatok 
ellátásához, a 
környezettudatos nevelés 
programjaihoz, a 
köznevelés-fejlesztési 
stratégiához kapcsolódó 
egyéb feladatok 
megvalósításához, a hazai 
és nemzetközi versenyeken, 
diákolimpiákon való 
részvételhez és 
felkészüléshez (Bolyai 
János Matematikai Társulat, 
Magyar Biológiatanárok 
Országos Egyesülete, 
Magyar Kémikusok 
Egyesülete, Magyar 
Innovációs Szövetség), a 
Kazinczy Szép Magyar 
Beszéd versennyel, 
valamint az iskolai sporttal 
kapcsolatos feladatokhoz, a 
hazai és nemzetközi 
versenyek szervezéséhez.  

c. Az előirányzat a 
nemzetiségi köznevelés 
tartalmi fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok 
részeként hozzájárulhat a 
nemzetiségi oktatás 
megújuló részletes 
követelményei alapján a 

a.-h. gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi pedagógiai 
intézetek, köznevelési- 
és felsőoktatási 
intézmények, 
intézményfenntartók, 
Budapesti Goethe 
Intézet, egyházi jogi 
személy, 
magánszemély 
(amennyiben a pályázó 
az elnyert támogatás 
összegéből ösztöndíjra 
fordítható összeget is 
igényel), külföldi 
szervezet 
i.-k. nemzetiségi 
önkormányzati, egyházi 
és magán köznevelési 
intézmények, illetve 
fenntartóik 
l-q. gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi pedagógiai 
intézetek, köznevelési- 
és felsőoktatási 
intézmények, 
intézményfenntartók, 
r.: Kincstár 

a.-q: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
r.: –  

a-q.: előleg 
biztosítható 

r.: – 

a-q.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
r: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

a-q.: igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 
r.: - 

a.-q: felhatalmazó 
nyilatkozat 

r.: – 

– a-q.: 
igénybe 
vehető 

r.: - 
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nemzetiségek oktatásához 
kapcsolódó 
alapdokumentumok 
(részletes fejlesztési 
feladatok, érettségi 
vizsgakövetelmények és 
vizsgaleírások, stb.) 
kidolgozásához. 

d. Az előirányzat a kétoldalú 
egyezményekben 
meghatározott nemzetiségi 
oktatási feladatok 
támogatásaként hozzájárul 
az óvónők, tanítók és 
tanárok nyelvi módszertani 
továbbképzéséhez; 
anyaországi anyanyelvi 
programokhoz az iskolás 
korosztálynak; 
vendégtanárok 
fogadásához; anyaországi 
tankönyvek behozatalához; 
kiküldetéssel kapcsolatos 
költségekhez, továbbá a 
kétoldalú oktatási 
csereprogramok, 
nyelvoktatás fejlesztését 
célzó együttműködések a 
közoktatási 
tapasztalatcseréket lehetővé 
tevő nemzetközi 
konferenciák, 
rendezvények, találkozók 
támogatására, a nemzetközi 
oktatási képzési 
módszertani tapasztalatok 
cseréjének elősegítésére, 
anyanyelvi vendégtanár 
programok támogatására 
nyújt fedezetet. 

e. Az előirányzat az Útravaló 
ösztöndíjprogram Út a 
tudományhoz alprogramja 
részeként forrást nyújt a 
természettudományok iránt 
érdeklődő diákok 
tehetséggondozására. A 
program során a 
kutatócsoportot vezető 
tanár, valamint a diák is 
ösztöndíjban részesülhet. 

f. Az előirányzat támogatást 
nyújthat a sajátos nevelési 
igényű tanulók 
tankönyvekkel történő 
tankönyvellátásának 
biztosításához, tankönyvek 
fejlesztéséhez, kéziratok 
elkészíttetéséhez; a sajátos 
nevelési igényű, illetve 



10852 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 221. szám
 

 

 

beilleszkedési, tanulási 
magatartási nehézséggel 
küzdő gyermekek, tanulók 
óvodai neveléséhez, alap- 
és középfokú neveléséhez, 
oktatásához. 

g. Az előirányzat forrást 
biztosít a pedagógiai 
szakszolgálati 
tevékenységekhez 
kapcsolódó szakmai 
feladatok 
megvalósításához, továbbá 
az egyes szakszolgálati 
tevékenységekkel 
összefüggésben indított 
közigazgatási hatósági 
eljárásokban szakértőként 
bevont fórumok 
támogatásához. Ezen 
előirányzat szolgálja a – 
tankerületi, megyei, 
valamint országos szinten 
megvalósításra kerülő – 
konzultatív szakmai 
tanácskozások, fórumok 
megtartását is. 

h. Az előirányzat – oktatásért 
felelős miniszter ágazati 
irányítási jog- és 
feladatkörébe tartozó 
feladatok ellátása 
érdekében – forrást biztosít 
a szükséges elemzések, 
programfejlesztések, 
tanügyi, köznevelés-
igazgatási koncepciók, 
szakmai dokumentumok 
kidolgozásának 
támogatásához, két tanítási 
nyelvű, nemzetiségi, sajátos 
nevelési igényű tanulók 
irányelveinek, egyéb 
kerettanterveknek a 
kidolgozásához, nevelési-
oktatási programok 
kifejlesztésének 
támogatásához, a 
környezeti neveléssel, 
egészségneveléssel 
kapcsolatos programok 
támogatásához, valamint a 
fenti feladatokkal 
kapcsolatos reprezentációs 
kiadásokhoz. 

i. Az előirányzat forrást 
biztosít az Arany János 
Tehetséggondozó Program, 
az Arany János Kollégiumi 
Program és az Arany János 
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Kollégiumi-
Szakközépiskolai Program 
támogatására. 

j. Az előirányzat forrást 
biztosít a nemzetiségi 
tankönyvbeszerzéshez. 

k. Az előirányzat forrást 
biztosít a kötelező 
feladatellátással nem 
érintett pedagógiai- 
szakmai szolgáltatások 
támogatásához. 

l. Az előirányzat forrást 
biztosít a Megyei 
Diákparlamenti 
Rendezvények 
megvalósítására, az 
Országos Diák Tanács 
támogatására, az Európai 
Parlamenti Modell 
magyarországi mozgalma 
magyarországi versenyének 
megrendezésére, a 
nemzetközi versenyre 
történő kiutazásra. 

m. Az előirányzat forrást 
biztosít a tanév rendje 
rendelet szerinti témahetek 
(különösen pénzügyi, 
gazdálkodási, digitális, 
fenntarthatósági) 
megvalósítására, a 
médiatudatossággal 
kapcsolatos feladatok 
ellátására. 

n. Az előirányzat forrást 
biztosít a Pedagógusok 
mentálhigiénés támogatása 
kiadásaihoz. 

o. Az előirányzat forrást 
biztosít a nemzeti 
köznevelési értéktár 
megőrzésével, bővítésével 
kapcsolatos feladatok 
ellátására. 

p. Az előirányzat forrást 
biztosít az Ökoiskolával és 
Zöldóvodával kapcsolatos 
feladatok ellátására.   

q. Az előirányzat forrást 
biztosít az idegen nyelvi 
programmal összefüggő 
feladatok ellátására. 

r. Az előirányzat forrást 
biztosít a fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 
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 6.  282178      5 Nemzeti Tehetség Program a. Az előirányzat biztosítja a 
Nemzeti Tehetség Program 
finanszírozását, a 
tehetségek segítésére 
fordított támogatások 
hatékonyabb felhasználását. 
Az előirányzat 
felhasználásával 
biztosítható, hogy a 
tehetséges fiatalok 
tehetségük jellegének és 
szintjének megfelelő, 
folyamatos segítséget 
kapjanak tehetségük 
kibontakoztatására, 
valamint a tehetség 
hasznosulásának 
támogatására. 
A tehetségek segítése és 
fejlesztése az innováció és 
kreativitás ösztönzését és 
elterjedését, az 
esélyteremtést, a hátrányos 
helyzet leküzdését, az 
életpálya helyes irányba 
terelését, az életpálya 
sikerességét, a társadalmi 
mobilitást, a gazdasági 
növekedést, a magasabb 
versenyképességet, 
valamint a közösségek és az 
egész társadalom kohézióját 
egyaránt szolgálja. A 
Nemzeti Tehetség 
Programnak példa- és 
értékteremtő szerepe van. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő hazai és 
határon túli egyéb 
szervezet, köznevelési 
és felsőoktatási 
intézmény 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: – 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: nem határon 
túli Áh-n kívüli 

szervezet, 
valamint az Áh-n 

belül nem az 
EMMI fejezet 
irányítása alá 

tartozó 
kedvezményezett: 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

 7.  338495      8 Szakmai, tanügy-igazgatási 
informatikai feladatok 
támogatása 

a. Az állami és nem állami 
fenntartású általános 
iskolákban, 
gimnáziumokban, 
szakképzési centrumokban, 
szakközépiskolákban, 
szakgimnáziumokban,  
szakiskolákban a 
köznevelési és szakképzési 
feladat-ellátás 
támogatásához, továbbá a 
központi 
adatszolgáltatáshoz (KIR, 
OSAP), a diákigazolvány 
online igényléséhez, 
valamint a szülői 
tájékoztatás online 
kiszolgálásához szükséges 

a-b.: fejezet irányítása 
alá tartozó költségvetési 
szerv 
c.: Kincstár 

a-b.: kérelem 
alapján 

c.: - 

a-b.: előleg 
biztosítható 

c.: - 

a-b.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
c.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a-b: felhatalmazó 
nyilatkozat 

c.: - 

– -   
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iskola irányítási és ügyviteli 
szoftverek (IAR), 
Köznevelési Regisztrációs 
És Tanulmányi 
Alaprendszer (KRÉTA), 
valamint a tankönyvellátás 
megszervezését és 
lebonyolítását támogató 
informatikai rendszer 
fejlesztéséhez vagy 
felhasználási jogainak 
beszerzéséhez, illetve az 
ezek működtetésével 
összefüggő kiadásokhoz 
történő hozzájárulás. 

b. Az idegen nyelvi 
programmal összefüggő 
informatikai feladatok 
támogatása. 

c. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

 8.  368917      9 Tarpai sportkollégium 
támogatása 

A Tarpai Sportkollégium 
működésének támogatása. 

Tarpai Sportkollégium, 
Tarpa Sport Club 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 9.  343617      11 Kislétszámú hit- és 
erkölcstanoktatás kiegészítő 
támogatása 

A 20/2/4 Hit- és 
erkölcstanoktatás és 
tankönyvtámogatás 
előirányzaton biztosított 
támogatáson túl az előirányzat 
terhére a kislétszámú (8 fő 
alatti) csoportokban 
szervezhető hit- és 
erkölcstanoktatáshoz az 
oktatásért felelős miniszter 
által nyújtható további 
támogatás. 

egyházi jogi személy kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 10.  348573      12 Erzsébet gyermek- és 
ifjúsági táborok támogatása 

a. Az Erzsébet programról 
szóló 2012. évi CIII. tv. 
alapján az előirányzat 
támogatja a gyermekek, 
tanulók évközi és nyári 
táboroztatását, 
táborszervezését, valamint a 
gyermeküdültetéssel 
kapcsolatos infrastruktúra 
fejlesztését és 
működtetését. 
Az Erzsébet program 
végrehajtásáról a Magyar 
Nemzeti Üdülési 
Alapítvány mellett az 
Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány 
(a továbbiakban: EKGYA) 

a.: EKGYA, központi 
költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján,  

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat, 
jelzálogjog  

b.: - 

– -   
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gondoskodik. 
Az Erzsébet program 
végrehajtása érdekében az 
EKGYA ellátja az ifjúsági- 
és gyermekprogramokban 
való részvételhez, gyermek- 
és ifjúsági táborok 
szervezéséhez kapcsolódó 
feladatokat, valamint az 
ezekhez kapcsolódó 
szervezési és lebonyolítási 
teendőket. 
A fejezeti kezelésű 
előirányzat célja az 
EKGYA részére közvetlen 
támogatás nyújtása a fenti 
feladatok ellátásához. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

 11.  207221      13 Nem önkormányzati 
fenntartású köznevelési 
intézmények központi 
előirányzata 

Nem önkormányzati 
fenntartású köznevelési 
intézmények működési 
kiadásainak biztosítása. 

nevelési-oktatási 
intézmények, 
köznevelési 
intézmények, 
köznevelési 
intézményfenntartó 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

   198642    5 Egyéb feladatok támogatása                     
 12.  349428      1 I. világháborús centenáriumi 

megemlékezések 
Az előirányzat támogatást 
biztosít  
a. egy központi I. 

világháborús emlékmű 
létrehozásának 
előkészítéséhez és 
létrehozásához;  

b. I.világháborús emlékművek 
helyreállításához; 

c. I. világháborús, vagy az I. 
világháborúhoz kapcsolódó 
gyűjtemények, műkincsek 
megvásárlásához 

d. a magyar nemzet I. 
világháborús részvételét, 
szerepét és tragédiáit 
bemutató hazai és 
nemzetközi I.világháborús 
kiállítás megszervezéséhez 
és a kapcsolódó fejlesztések 
(beruházások) 
megvalósításához;  

e. I.világháborús honlap 
fejlesztéséhez; 

f. oktatási és képzési 
programelemek (különösen 
pedagógusképzés, 
diákvetélkedők) 
megvalósításához 
kapcsolódó innovatív 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

 előleg 
biztosítható 

 egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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fejlesztésekhez, 
kutatásokhoz;  

g. tudományos művek 
megjelentetéséhez, 
tudományos és kulturális 
rendezvények, művészeti 
tevékenységek 
megvalósításához, valamint 
játék- és 
dokumentumfilmek 
forgatókönyveinek 
megalkotásához; 

h. a program- és pályázati 
iroda működtetéséhez. 

 13.  355162      2 A Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és 
kényszermunkások emlékéve 
programjainak támogatása 

A Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és 
kényszermunkások emlékéve 
keretében megvalósuló 
feladatok teljes körű ellátása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 14.  358595      3 Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékéve 
programjainak támogatása 

Az előirányzat támogatást 
biztosít az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékéve 
keretében megvalósuló 
programok megvalósítására. 

 civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 15.  359462      4 Peres ügyek Az előirányzat 
felhasználásának célja az 

költségvetési szerv, 
gazdasági társaság,  

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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egészségügyi ágazatnál 
folyamatban lévő peres 
eljárások éves kalkulált 
járulékos költségei - kártérítési 
és cafeteria tárgyú peres 
eljárások kifizetéseinek 
biztosítása (beleértve az 
Állami Egészségügyi Ellátó 
Központnál lévőket is). 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

 16.  368862      5 Autista gyermekeket 
gondozó központ támogatása, 
Lakitelek 

Az előirányzat 
felhasználásának célja az 
autizmus spektrum zavarral 
diagnosztizált gyermekek, 
fiatalok és felnőttek, valamint 
családjaik egyéni szükségletek 
szerinti támogatása, valamint 
az őket támogató 
ellátórendszer fejlesztése. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 17.  368873      6 László Gyula Intézet 
támogatása 

Az előirányzat az őstörténeti 
kutatások rehabilitációjával 
foglalkozó László Gyula 
Intézet alapításához és 
működéséhez szükséges 
forrást biztosítja. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 18.  368851      7 Hangszercsere program Az előirányzat forrást biztosít 
az egyházi jogi személyek, 
valamint az állami 
intézményfenntartók alatt 
működő intézményekben 
hangszerek cseréje, továbbá a 
Mindennapos Éneklés 
Program feladatainak 
(különösen: Éneklő Ifjúság, 
koncertlátogatások, 
mentorálási kórusprogram) 
ellátásához, illetve a szellemi 
kulturális örökség 
megőrzéséről szóló 
Kormányközi Bizottság 
tagjaként vállalt feladatok 
támogatása, és a Kodály 
Program feladatainak 
ellátásában vállalt hazai és 
nemzetközi programok, illetve 
az ezekkel összefüggő 
kiadásokhoz történő 
hozzájáruláshoz 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, köznevelési és 
felsőoktatási intézmény 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

   270190      18 Határon túli oktatási és 
kulturális feladatok támogatása 

                    

 19.  295013        2 Határon túli 
kulturális feladatok 
támogatása 

A határokon túl élő magyar 
nemzeti közösségeknek 
nyújtott támogatások 
elsősorban az anyanyelvi 
kultúra és önazonosságtudat 
megőrzését, ápolását és 
fejlesztését szolgálják, továbbá 
a magyar-magyar kulturális 
kapcsolatok elmélyítését és 
élénkítését, illetve az egyes 
területeknek a magyar nemzeti 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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kultúrába való beépülését is 
segítik.  Ezzel összhangban ez 
az előirányzat képezi az 
előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos 
foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény 
(a továbbiakban: Emtv.) 
alapján meghirdetendő, a 
határon túli előadó-művészeti 
szervezetek (színházak és 
táncegyüttesek) szakmai 
programmegvalósításának 
támogatási keretösszegét; 
valamint a kulturális 
nemzetpolitikai célok 
megvalósítását az egységes 
kárpát-medencei kulturális tér 
kialakításának érdekében, 
hozzájárulva a kárpát-
medencei magyar identitás 
erősítéséhez. 

természetes személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház, 
határon túli, létesítő 
okiratuk szerint előadó-
művészeti szervezetek, 
határon túli kulturális 
szervezetek, határon 
túli intézmények, 
határon túli 
egyesületek, határon 
túli természetes 
személy, külföldi 
személy, külföldi 
szervezet 

 20.  348662        4 Határon túli 
köznevelési 
feladatok 
támogatása 

a. A fejezeti kezelésű 
előirányzat a következő 
ösztöndíjazási és 
köznevelési feladatok, 
programok ellátásához 
nyújt fedezetet, illetve 
biztosít hozzájárulást: 

- a magyarországi és 
szülőföldi pedagógus-
továbbképzések, nyári 
akadémiák támogatása; 

- a határon túli magyar 
köznevelés szakmai 
szervezeteinek és 
intézményrendszerének: 
módszertani központok, 
pedagógus szövetségek, 
egyesületek 
működésének, 
fejlesztésének, 
programjainak 
támogatása; 

- a határon túli magyar 
tankönyvírás elősegítése, 
fejlesztése, a tankönyves 
műhelyek munkájának 
támogatása, 
magyarországi 
tankönyvek biztosítása; 

- szülőföldi és 
magyarországi 
tanulmányi versenyek, 
táborok, szaktáborok, 
illetve a köznevelés 
minőségi javítását célzó 
egyéb programok 
támogatása; 

- a nyugati szórvány, a 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyház, 
vallásfelekezet, belső 
egyházi jogi személy, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
természetes személy, 
határon túli egyesület, 
határon túli szervezet, 
határon túli intézmény, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
határon túli egyházi 
intézmények, határon 
túli és magyarországi 
köz- és felsőoktatási 
intézmények, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: nem határon 
túli Áh-n kívüli 

szervezet: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 
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diaszpóra anyanyelv- és 
identitás megőrzésére, 
fejlesztésére vonatkozó 
projektek, így a 
pedagógusok, oktatók 
továbbképzésének, 
oktatási segédanyagok és 
tankönyvek készítésének, 
mobilitási programok 
támogatása; 

- a magyarországi 
köznevelésben sajátos 
nevelési igényűként 
résztvevő határon túli 
diákok ösztöndíjának 
biztosítása; 

- az EMMI és jogelőd 
minisztériumai, valamint 
a szomszédos államok 
között megkötött 
nemzetközi kétoldalú 
munkatervek alapján 
ellátandó közneveléssel 
összefüggő feladatok 
megvalósítása; 

- a tehetséggondozás, 
valamint a tanórán kívüli, 
identitást erősítő oktatási 
programok támogatása,  

- a szomszédos államokban 
élő magyar kisebbséggel 
kapcsolatos kutatásokat 
folytató magyarországi és 
határon túli szervezetek 
programjainak 
támogatása; 

- a szórványban folyó 
oktatási tevékenység 
támogatása;  

- a határon túli magyar 
szakmai szervezetekkel 
való kapcsolattartás, 
tanácskozások, 
konferenciák, a Külhoni 
Magyar Oktatási Tanács, 
a Külhoni Magyar 
Közoktatási Bizottság, a 
Külhoni Magyar 
Tankönyv- és Taneszköz 
Bizottság működtetésének 
biztosítása; 

- határon túli vonatkozású 
egyéb magyarországi és 
külhoni programok, 
rendezvények támogatása; 

- külhoni magyar 
köznevelés 
infrastruktúrájának 
fejlesztése. 

b. A fejezeti kezelésű 
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előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

 21.  271512      19 Szociális ágazati 
fejlesztések, szolgáltatások és 
programok támogatása 

a. Az előirányzat a szociális 
és társadalmi felzárkózást 
előmozdító rendezvények, 
sajtótermékek, tájékoztatási 
tevékenységek, programok, 
szolgáltatások, korszerű 
felszerelések, eszközök 
beszerzését finanszírozza.  

b. Kutatások, adatgyűjtések, 
szakmai programok egyedi 
támogatása. 

c. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a-b.: civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás 
c.: Kincstár 

a-b.: kérelem 
alapján 

c.: - 

a-b.: előleg 
biztosítható 

c.: - 

a-b.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
c.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

igen 
visszafizetés 
határideje a 

kötelezettség-
vállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

a-b.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

c.: - 

– -   

 22.  296479      23 Határon túli ifjúsági 
szervezetek támogatása 

A határon túli magyar ifjúsági 
szervezetek részére 
működésük elősegítésére, 
pályázati programokban való 
részvételükhöz szükséges 
feltételek biztosításához kíván 
az előirányzat támogatást 
nyújtani. 

határon túli ifjúsági 
szervezetek 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   222947    8 Nemzetközi kapcsolatok programjai                     
 23.  368239      3 Waclaw Felczak Alap A Waclaw Felczak magyar-

lengyel szellemi 
együttműködést támogató 
Alap célja a közép-európai 
országok összefogásának és 
sikerességének előmozdítása, 
és ennek révén Magyarország 
európai, nemzetközi 
presztízsének növelése. 
Tartalma és rövid távú célja – 
többek között – ösztöndíjak, 
pályázatok, ifjúsági 
csereprogramok létrehozása az 
oktatás, tudomány, kutatás, 
kultúra, turisztika, továbbá 
vállalkozási ismeretek és 
szakmai gyakorlatok területén. 

civil szervezet, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, határon túli 
szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

   244289      5 Kétoldalú munkatervi 
feladatok 

                    

 24.  295035        2 Kétoldalú 
kulturális 
munkatervi 
feladatok 

Hozzájárulás a stuttgarti 
Akademie Schloss Solitude és 
a budapesti József Attila Kör 
Irodalmi Egyesület közötti 
irodalmi ösztöndíjas 
csereprogram 
megvalósításához, amely 

közalapítvány, civil 
szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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német írók budapesti és fiatal 
magyar művészek rendszeres 
stuttgarti tartózkodását, 
alkotómunkáját teszi lehetővé. 

   255912      10 Kulturális és oktatási 
szakdiplomáciai feladatok 

                    

 25.  295079        2 Kulturális 
szakdiplomáciai 
feladatok 

Az előirányzat fedezetet nyújt 
a nemzetközi kulturális 
szerződésekből fakadó 
feladatok ellátására, a 
nemzetközi kulturális 
megjelenések megvalósítására, 
valamint a nemzetközi 
kulturális egyezményekben 
vállalt kötelezettségek 
teljesítésére. Az előirányzat 
forrást biztosít a két- és 
többoldalú kulturális 
szakdiplomáciai feladatok 
megvalósítására, azon belül is 
a delegációk küldésével és 
fogadásával kapcsolatos 
kiadásokra. Részben a 
nemzetközi egyezményekben 
vállalt kötelezettségek 
teljesítésére, részben az 
egyezményekben nem 
szereplő, de a korábbi években 
megkezdett és jó 
tapasztalatokkal rendelkező 
programok folytatására is 
fedezetet nyújt, ezzel is 
erősítve a magyar kultúra 
sokszínűségének bemutatását 
külföldön. 

költségvetési szerv, 
köztestület, civil 
szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   255989    9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok                     
   264234      6 EU-tagságból eredő 

együttműködések 
                    

 26.  295080        2 EU-tagságból 
eredő kulturális 
együttműködések 

Az előirányzat biztosítja a 
tagállamként való működés 
teljesítéséhez és az uniós 
döntéshozatalban való 
részvételhez kapcsolódó 
költségek fedezetét. 
A felhasználás célja az EU 
kulturális együttműködéseiben 
való részvétel keretében az 
európai jelentőségű, 
nemzetközi együttműködésben 
létrejövő kulturális programok 
megvalósítását támogató 
Kreatív Európa programban 
való hazai részvétel 
biztosítása. A program hazai 
végrehajtásának koordinálása 
2014-től a Kreatív Európa 
Nonprofit Kft. feladata, 
amelyhez az előirányzat – a 
Magyar Nemzeti Filmalap 
Zrt.-vel (a továbbiakban: 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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Filmalap) kötött 
együttműködési megállapodás 
alapján – támogatást biztosít. 

   256078    11 Kulturális feladatok és szervezetek 
támogatása 

                    

 27.  295102      1 Filmszakmai támogatások Az előirányzat a magyar 
filmszakmai támogatási 
rendszerrel kapcsolatos egyes 
feladatok megosztásáról szóló 
1203/2011. (VI. 21.) Korm. 
határozat alapján a Filmalap és 
az EMMI között létrejött 
keretmegállapodásban 
rögzített feladat 
megvalósítására, rövid 
dokumentumfilmek, 
portréfilmek, animációs filmek 
és rövidfilmek gyártásának, 
filmgyártás-előkészítésének és 
filmterv fejlesztésének 
támogatására szolgál. Az 
előirányzat biztosítja többek 
között az „art” besorolású 
mozik működésének 
támogatását, valamint az „art” 
minősítésű filmalkotások 
forgalmazásának támogatását 
a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény 17. §-a alapján; a 
hazai és nemzetközi 
filmfesztiválok 
megvalósításának támogatását; 
a filmszakmai szervezetek 
alapító okiratban 
meghatározott feladatainak, 
szakmai tevékenységének és 
működésének támogatását, 
valamint a filmalkotások 
akadálymentesítésének 
támogatását a vakok, a 
gyengénlátók illetve a siketek 
oktatáshoz, művelődéshez 
történő minél szélesebb körű 
hozzáférésének elősegítése 
érdekében. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 28.  351695      2 A KOGART támogatása Az előirányzat a Kovács 
Gábor Művészeti Alapítvány 
(a továbbiakban: KOGART) 
programjainak 
megvalósítására, továbbá a 
KOGART gyűjteményének 
bemutatására alkalmas 
ingatlan üzemeltetésének 
biztosítására szolgál. 

civil szervezet, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 29.  297435      3 Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark 
támogatása 

Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark 
Nonprofit Kft. fenntartásában 
levő Emlékpark megújítására, 
működtetésére és egyéb 
szakmai programjaira szolgál 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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a támogatás. 
 30.  351995      5 Kiemelt és/vagy közösségi 

nemzetközi és hazai kulturális 
fesztiválok és események 
támogatása 

Az előirányzat célja a több 
szempontból kiemelt 
jelentőségű fesztiválok 
finanszírozásának támogatása. 
E forrásból az országos 
jelentőségű nemzetközi, 
vidéki, valamint a kiemelkedő 
színvonalú közösségi jellegű 
kistelepülési fesztiválok 
részesülhetnek támogatásban. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
nemzetiségi 
önkormányzat, határon 
túli intézmény, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 31.  341240      20 A 2015. évi Milánói 
Világkiállításon való 
részvételhez kapcsolódó 
feladatok 

A 2015. évi Milánói 
Világkiállítással kapcsolatos 
magyarországi és külföldi 
rendezvényszervezés, 
kulturális, tudományos, 
szakmai programok 
lebonyolítása, a programok 
végrehajtásához szükséges 
bemutatók teljes körű 
megszervezése, logisztika, 
utazásszervezés, catering 
szolgáltatások és 
gasztronómiai események 
teljes körű lebonyolítása, 
éttermi rész kialakítása és 
működtetése, marketing és PR 
kommunikáció, 
projektmenedzsment, arculat 
tervezés és kivitelezés, honlap 
tervezés és kivitelezés, honlap 
tartalommenedzsment, social 
media menedzsment, 
kampányok szervezése, 
hirdetések kezelése, 
reklámanyagok készítése, 
partnertalálkozók szervezése, 
médiamenedzsment, 
tájékoztató és sajtóanyagok 
írása és kivitelezése, művészi 
alkotások tervezése és 
kivitelezése, a szükséges 
speciális infrastruktúra, tárgyi 
eszközök biztosítása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 32.  368939      21 Vörösmarty Mihály 
Emlékkiállítás 

Az előirányzat támogatást 
biztosít a Vörösmarty Mihály 

központi költségvetési 
szerv, helyi 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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Emlékkiállítás létrehozására. önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

   256167    12 Közkultúra, kulturális 
vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 

                    

   271478      7 Közkultúra, kulturális 
vidékfejlesztés és nemzetiségi 
kultúra támogatása 

                    

 33.  295124        1 Közgyűjteményi 
szakmai feladatok - 
közgyűjtemények 
nemzeti értékmentő 
programja 

Az előirányzat biztosítja az 
Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer (ODR) 
működtetését, amely lehetővé 
teszi az országos könyvtárközi 
kölcsönzés színvonalas, gyors 
lebonyolítását mind az eredeti, 
mind a másolt dokumentumok 
esetében; az egyházi 
levéltárakban található 
örökségi értékek megőrzését, 
valamint levéltárak szakmai 
programjainak támogatását, a 
modellértékű közgyűjteményi 
kezdeményezések, valamint 
egyéb közgyűjteményi 
értékmentő feladatok 
támogatását, díjakhoz 
kapcsolódó támogatást. 

központi költségvetési 
szerv, köztestület, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
közgyűjtemény, 
könyvtár, muzeális 
intézmény, 
határon túli kulturális 
szervezetek, határon 
túli intézmények, 
határon túli 
egyesületek, határon 
túli gazdasági 
társaságok, határon túli 
természetes személy, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
határon túli egyház, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
alapítvány 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 34.  295135        2 Közművelődési 
szakmai feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet  
a. - a közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztésével, a 
hagyományos közösségi 
kulturális értékek 
gondozásával, az egész 
életre kiterjedő tanulással és 
amatőr művészetekkel, 
valamint a kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés 
támogatásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, az 
országos jelentőségű 
amatőr művészeti és 
népművészeti elismerések 
és az azokhoz kapcsolódó 
rendezvények 
támogatására, továbbá a 
Sikeres Magyarországért 
program részeként a 2005. 
és 2006. évi 20 éves 
futamidejű Közkincs 
Hitelprogramban 
támogatott 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
gazdasági társaság, 
határon túli intézmény, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet, egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyház, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: – 

a.: előleg 
biztosítható 

b: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– a.: igénybe 
vehető 
b.: – 

  



10866 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 221. szám
 

 

 

kedvezményezettek éves 
kamat- és tőketörlesztés 
támogatására, valamint a 
nép- és világzenei 
exportiroda működésének 
támogatására, a Fonó Budai 
Zeneház működésének és 
szakmai programjainak 
támogatására, az 
„Alkotóházak éjszakája” és 
a „Kultúrházak éjjel-
nappal” 
rendezvénysorozatok 
támogatására és szakmai 
kiadványok 
megjelentetésére;  
- a kulturális alapellátási 
feladatok ellátására. A 
művészeti, közművelődési 
és közgyűjteményi 
szakterület együttműködése 
mellett, más ágazatok 
bevonásával történő közös 
célok megvalósítása a 
helyben elérhető kulturális 
értékek 
hozzáférhetőségének 
kiszélesítése érdekében; 
- a Székesfehérvári 
Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár 
felújítására; 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

szervezet 
b.: Kincstár 

 35.  347128        3 Kulturális 
szakemberek 
továbbképzése 

Az előirányzat az 1997. évi 
CXL. törvény 94. § (4) 
bekezdésben előírt feladatok 
megvalósítására, a kulturális 
(közművelődési és 
közgyűjteményi) szakemberek 
továbbképzésének, szervezett 
képzésének és 
dokumentumvásárlásának 
támogatására szolgál. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
nemzetiségi 
önkormányzat, határon 
túli intézmény, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívüli 
szervezet 
esetében 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

 36.  368839        4 Csoóri Sándor 
Alap 

A szellemi és anyagi 
népművészeti örökség 
megőrzését célzó, a népi 
kultúra közösségeket teremtő 
műfajainak (különösen: 
néptánc, népdal, népzene, 
népmese), a teljes 
népművészeti mozgalom 
szervezeteinek támogatása 
Magyarországon, Kárpát-
medencében és a szórványban. 

költségvetési szerv, 
civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
egyéni cég, határon túli 
szervezet, jogszabály 
alapján  jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
határon túli természetes 
személy, határon túli 
intézmény, határon túli 
civil és egyházi 
szervezet, külföldi 
személy, külföldi 
szervezet, határon túli 
köznevelési 
intézmények, egyéni 
vállalkozó, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
közalapítvány, 
köztestület, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

-   

 37.  372117        5 Közszolgálati 
Archívum 
támogatása 

Közszolgálati Archívum 
fenntartásához, 
működtetéséhez szükséges 
támogatás biztosítása. 

egyéb gazdálkodó 
szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 38.  375173        6 NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
támogatása 

Az előirányzat célja a 
muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 84-85. 
§-aiban meghatározott területi 
közművelődési szakmai 
szolgáltatás megszervezése és 
működési feltételeinek 
biztosítása érdekében kötött 
közszolgáltatási szerződés 
keretében az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú 
Kft. közfeladat ellátásának 
támogatása. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 39.  375606        7 Közgyűjteményi 
Digitalizálási 
Stratégia 
megvalósítása 

A Közgyűjteményi 
Digitalizálási Stratégia 
1175/2018. (III. 28.) Korm. 
határozattal elfogadott 
akciótervi szintű feladatainak 
végrehajtása. A Stratégiában 
megjelölt aggregátor 
intézmények szolgáltatás, 
gyűjtemény és 
aggregációfejlesztésével 

költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
Médiaszolgáltatás-
támogató és 
Vagyonkezelő Alap 
(MTVA) 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- Áh-n kívüli 
szervezet 
esetében 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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összefüggő tevékenységek 
támogatása. A 
Közgyűjteményi Digitalizálási 
Stratégia népszerűsítését célzó 
marketing tevékenység illetve 
a Közgyűjteményi 
Digitalizálási Kézikönyv 
megvalósítása. A Nemzeti 
Adattár Projekt I. fázisának 
megvalósítása érdekében az 
aggregátor intézmények közös 
mintaprojektje. 

   256245    13 Művészeti tevékenységek                     
 40.  368440      1 A Magyar Rádió Zenei 

együtteseinek támogatása 
Az előirányzat célja a Magyar 
Rádió művészeti együttesek 
szakmai működésének 
biztosítása, támogatása, 
továbbá eszközállományának 
korszerűsítése. A 
tevékenységhez tartozó 
hangversenyszervezés, kortárs 
magyar zeneművek 
bemutatása, hangfelvételek 
készítése, kortárs magyar 
zeneművészet és egyéb 
szakmai programok 
támogatására szolgál.  

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 41.  372840      2 Magyar Rádió 
Hangarchívuma elhelyezése 

Az előirányzat forrást biztosít 
a Magyar Rádió 
Hangarchívuma elhelyezésére 
és működtetésére alkalmas 
helyszín kialakításának és a 
Hangarchívum 
átköltöztetésének 
előkészítésére.  

Médiaszolgáltatás-
támogató és 
Vagyonkezelő Alap 
(MTVA) 

Kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

-   -   

 42.  271489      4 Művészeti tevékenységek és 
egyéb fejezeti feladatok 
támogatása  

Az előirányzat az előadó-
művészeti és alkotóművészeti 
tevékenységek ellátására, 
előadó-művészi produkciók és 
művészi alkotások tervezésére 
és kivitelezésére, infrastruktúra 
kialakítására, korszerű 
felszerelések, tárgyi eszközök 
beszerzésére szolgál, valamint 
előadó művészethez 
kapcsolódó egyéb szakmai 
tevékenységekhez, továbbá a 
mindenkori magyar kulturális 
életet meghatározó hazai és 
nemzetközi viszonylatban 
emblematikus jelentőségű 
alkotások, épületek, 
személyiségek kiemelkedő 
kulturális tevékenységével 
összefüggő kiadások fedezetére 
(felújítás, áthelyezés, létesítés) 
biztosít támogatást. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, jogi 
személyiségű társaság, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet, külföldi 
személy, külföldi 
szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 43.  284867    5 Előadóművészeti törvény 
végrehajtásából adódó feladatok 

Hazai és határon túli előadó-
művészeti szervezetek 

civil szervezet, 
közalapítvány, 

pályázati úton előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

-   
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(működési és művészeti 
pályázatok) 

támogatása az alábbiak 
szerint:  
a. az Emtv. alapján nemzeti 

előadó-művészeti 
szervezetnek vagy kiemelt 
előadó-művészeti 
szervezetnek nem minősülő 
színházak, balett- és 
táncegyüttesek, zenekarok 
és énekkarok szakmai 
programmegvalósításának 
és működésének 
támogatása pályázat útján: 
aa. Minősítéssel nem 

rendelkező színházak és 
táncegyüttesek 
támogatása, 

ab. Minősítéssel nem 
rendelkező zenekarok és 
énekkarok támogatása 

b. az Emtv. alapján kiemelt 
művészeti célok 
megvalósításának 
támogatása pályázat útján: 
ba. Kiemelt művészeti 

célok – színház, 
táncegyüttes 
támogatása, 

bb. Kiemelt művészeti 
célok – zenekarok, 
énekkarok támogatása 

c. az Emtv. alapján további 
kiemelt művészeti célok 
eseti pályázati támogatása. 

költségvetési szerv, 
köztestület, egyesület, 
alapítvány, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

 44.  331606      9 Közkönyvtári kölcsönzési 
jogdíjak 

Az előirányzat támogatást 
nyújt a közkönyvtári 
kölcsönzési jogdíjak 
kifizetéséhez és ennek 
költségeihez. 

egyesület (bejegyzett 
közös jogkezelő 
szervezet), központi 
költségvetési szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 45.  302180      10 Művészeti nyugdíjsegélyek 
megtérítése 

a. Művészeti nyugdíjsegélyek 
kifizetése a 
társadalombiztosítási 
alapkezelő szerven 
keresztül. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: központi 
költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: – 

- a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- – – -   

 46.  343339      11 A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál és a Budapesti Őszi 
Fesztivál megrendezésének 
támogatása 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál 
és a Budapesti Őszi Fesztivál 
(Café Budapest) 
megrendezésének támogatása. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 47.  343340      12 Egyéb színházi támogatások Az előirányzat hozzájárulást 
biztosít egyes színházi és 
táncművészeti tevékenységet 
folytató előadó-művészeti 
szervezetek létesítő okirat 
szerinti tevékenységének 

gazdasági társaság, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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megvalósításához. köztestület, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

 48.  285134      13 A 100 Tagú Cigányzenekar 
támogatása 

A 100 Tagú Cigányzenekar 
működésének és 
programjainak támogatása. 

gazdasági társaság, civil 
szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 49.  379028   14 Az előadó-művészeti 
szervezetek többlettámogatása 

Az előirányzat célja: 
a. az igényes magyarországi 

előadó-művészet, a színház-
, tánc- és zeneművészet 
művelésének és 
fejlesztésének támogatása, a 
színház-, tánc- és 
zeneművészet 
sokszínűségének és 
értékeinek gyarapítása, a 
hazai előadó-művészet 
nemzetközi jelenlétének 
elősegítése, a határon túli 
magyar kultúra ápolása, a 
hazai nemzetiségek 
művészeti életének 
támogatása, az előadó-
művészeti 
intézményrendszer 
fejlesztése. 

b. a gyermek- és ifjúsági 
korosztály előadó-
művészetekre fogékony 
nézővé nevelésének 
előmozdítása, a nemzeti 
identitás erősítése azzal, 
hogy minden, az 1-8. 
évfolyamon tanuló 
általános iskolai diák 
számára megteremtődjön a 
tanévenként egyszeri 
ingyenes színházi-, tánc-, és 
cirkuszi előadások, 
komolyzenei 
hangversenyek, valamint az 
őshonos állatok 
bemutatóhelyei 
látogatásának lehetősége – 

civil szervezet, 
alapítvány, egyesület, 
központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli intézmény, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek nem 
minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

‐ egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

 igénybe 
vehető 

 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 221. szám

 
10871

 

 

függetlenül a gyermek 
lakóhelyétől és családja 
anyagi helyzetétől. 

c. az előadásoknak, 
koncerteknek a közönség 
széles rétegeihez való 
eljuttatása, a 
sportlétesítmények és a 
nemzeti kultúra 
összekapcsolása a magyar 
történelmi és irodalmi 
örökséget bemutató 
nagyprodukciók létrehozása 
érdekében, a nemzeti 
identitás erősítése, a 
művészet minden magyar 
állampolgár részére egyenlő 
feltételek mellett történő 
hozzáférhetővé tétele. 

 50.  228653    14 A kábítószer-fogyasztás 
megelőzésével kapcsolatos feladatok 

A kábítószer-probléma 
kezelése érdekében készített 
Nemzeti Drogellenes Stratégia 
céljainak megvalósítása, a 
droghasználat megelőzése 
univerzális, célzott és javallott 
prevenciós programok 
támogatása különböző 
színtereken (különösen család, 
iskola, gyermekvédelmi 
intézményrendszer, internet, 
büntető-igazságszolgáltatás, 
munkahely) komplex és a helyi 
közösségi résztvevők 
együttműködésén alapuló 
programok által. A 
Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumok – helyi szintű 
szakmai konzultációs 
munkacsoportok – 
működésének támogatása a 
helyi stratégiák elkészítése, 
megvalósításának biztosítása 
érdekében. A 
szenvedélybetegek felépülési 
folyamatának támogatása, az 
ellátórendszer (egészségügyi és 
szociális) kiegészítő működési 
támogatása és a különböző 
szakmai fejlesztési igények 
megvalósulásának biztosítása 
által. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

-  felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

   228664    15 Gyermek és ifjúsági szakmai 
feladatok 

                    

   279845      3 Ifjúságpolitikai feladatok 
támogatása 

                    

 51.  277201        2 Gyermek és 
ifjúsági 
szakmafejlesztési 
célok 

Az előirányzat hozzájárul az 
ifjúságpolitika hosszú távú 
társadalmi céljait meghatározó 
„Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
2009–2024” című stratégiai 

civil szervezetek, 
gazdasági társaságok, 
központi költségvetési 
szervek, helyi 
önkormányzat, 

kérelem alapján 
kormányhatározat 

alapján 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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program (NIS) 
végrehajtásához. Az 
intézkedések végrehajtásának 
módját, sorrendjét, felelőseit a 
NIS-hez kapcsolódó, a 
Kormány által elfogadott 
mindenkori rövid távú 
cselekvési tervek határozzák 
meg. 

nemzetiségi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, 
határon túli ifjúsági 
szervezetek 

 52.  343351        3 Báthory István 
Magyar-Litván 
Együttműködési 
Alap 

A Magyarország Kormánya és 
a Litván Köztársaság 
Kormánya közötti, a Báthory 
István Magyar-Litván 
Együttműködési Alapról szóló 
megállapodás kihirdetéséről 
szóló 227/2013. (VI. 24.) 
Korm. rendelet alapján a 
magyar és litván, 13-30 év 
közötti fiatalok közötti baráti 
együttműködés támogatása a 
fiatal nemzedékek közötti 
kapcsolatok kialakítását és 
baráti viszony építését célzó 
ifjúsági együttműködési 
programok, a magyar és litván 
fiatalok közötti kulturális 
együttműködést, illetve a 
toleranciát és egymás jobb 
megismerését elősegítő 
információs programok, 
valamint a demokráciához, a 
demokratikus elvek 
alkalmazásához és az 
állampolgári neveléshez 
kapcsolódó programok és 
kezdeményezések jobb 
megismerését előmozdító 
ifjúsági és módszertani 
találkozók által. 

költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
természetes személy 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 53.  031831        4 Gyermek és 
Ifjúsági Alapprogram 
támogatása 

A Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram támogatási 
céljait a Gyermek és Ifjúsági 
Alapról, a Nemzeti Gyermek 
és Ifjúsági Közalapítványról, 
valamint az ifjúsággal 
összefüggő egyes állami 
feladatok ellátásának 
szervezeti rendjéről szóló 
1995. évi LXIV. törvény 4. § 
(1) bekezdése határozza meg. 
Az előirányzat biztosítja a 
határon túli ifjúsági 
szervezetek működésének 
támogatását is. 

civil szervezet, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, határon túli 
szervezet 

kérelem alapján, 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

-   

 54.  348762        5 Új Nemzedék 
Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
támogatása 

Az előirányzat célja az EMMI 
által 2014. évben 
meghatalmazás alapján 
tulajdonosi joggyakorlásba 
vett Új Nemzedék Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

gazdasági társaság jogszabály 
(költségvetési 

törvény) és 
kérelem alapján 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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(továbbiakban: ÚNK 
Nonprofit Kft.), illetve a 
jogutód cégek (az Erzsébet 
Ifjúsági Alap Nonprofit 
Közhasznú Kft. és a Nemzeti 
Tehetség Központ Nonprofit 
Kft.)  működésének és az 
általuk uniós forrásból 
megvalósítandó projektek 
(„Tehetségek Magyarországa” 
- EFOP 3.2.1-15-2016-00001, 
illetve „Komplex ifjúsági 
fejlesztések – új nemzedék 
újratöltve” – EFOP-1.2.3-
VEKOP-15-2015-00001) EU-
s forrás terhére el nem 
számolható költségeinek 
biztosítása,  az „Ifjúság.hu a 
sikeres nemzedékért - Átfogó 
ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a 
közoktatásban tanuló diákok 
esélyegyenlőségének növelése 
érdekében” című pályázat  
(TÁMOP-3.3.12-12-2013-
0001 szerződés) keretében 
megvalósított feladatok 
vonatkozásában vállalt 
fenntartási kötelezettség 
teljesítése, valamint a 
Kormány Ifjúságpolitikai 
keretprogramjában, az 
1494/2011. (XII. 27.) Korm. 
határozattal elfogadott Új 
Nemzedék Programban, 
továbbá a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégiában foglalt feladatok 
végrehajtása, ifjúsági célú 
kampányok és rendezvények 
előkészítése és lebonyolítása; 
szakmai, módszertani anyagok 
előkészítése. 

 55.  368739        6 Fiatalok első 
sikeres 
nyelvvizsgájának 
támogatása 

Az előirányzat a 35 év alatti 
fiatalok első sikeres „B2” vagy 
„C1” szintű nyelvvizsgájának, 
vagy az ezzel egyenértékű első 
emelt szintű idegen nyelvből 
tett érettségi vizsgájának 
támogatásához a minimálbér 
25 %-ának erejéig biztosít 
fedezetet. 

magánszemély, 
Kincstár, központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Kincstár -   

 56.  368784        7 Fiatalok vezetői 
engedélyének 
megszerzésével 
összefüggő 
hozzájárulás 

a. Az előirányzat a 20 év alatti 
fiatalok vezetői 
engedélyének 
megszerzéséhez nyújt 
támogatást. Az előirányzat 
célja, hogy elősegítse a 
fiatalok számára a B 
kategóriás vezetői engedély 
megszerzését azzal, hogy a 
sikeres vizsgát követően, a 

a.: magánszemély, 
Kincstár, központi 
költségvetési szerv,  
gazdasági társaság  
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

Kincstár   -   
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jogosultság fennállása 
esetén biztosítsa az 
intézkedést megalapozó 
jogszabályban rögzített 
értékhatárig a vizsgázó 
felmerülő költségei 
visszatérítésének fedezetét, 
illetve a hatósági feladatok 
ellátásához szükséges 
forrást. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

   265501    16 Szociális szolgáltatások és egyéb 
szociális feladatok támogatása 

                    

 57.  271256      1 Szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások fejlesztése, 
szakmai feladatok támogatása 

A szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatási/fejlesztési 
tevékenységhez kapcsolódó 
szakmai fejlesztési, egyedi 
tevékenységek végzése, 
programok, pályázati 
programok, képzések, 
szakértői díjak, kiadványok, 
rendezvények, szervezetek 
támogatása.  
Falu- és tanyagondnoki 
szolgálatok működését 
szakmailag fejlesztő és 
koordináló non-profit 
szervezetek támogatása. A 
szolgáltatás területi működését 
felügyelő, fejlesztő szervezeti 
hálózat működésének 
támogatása. 
A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben előírt 
egyházi módszertani feladatok 
ellátásához támogatás 
biztosítása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat,  
társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 58.  348673      3 Család- és ifjúságügyi 
fejlesztések, szolgáltatások és 
programok támogatása 

Az előirányzat a család- és 
ifjúságügyi rendezvények, 
sajtótermékek, tájékoztatási 
tevékenységek, programok, 
szolgáltatások, korszerű 
felszerelések, eszközök 
beszerzését finanszírozza. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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egyéb szervezet, 
társulás 

 59.  296513      6 Családpolitikai Programok a. Forrás biztosítása a 
családügy, valamint a 
férfiak és nők egyenlősége 
területén megvalósuló, a 
családokat erősítő, a nők 
helyzetének javítását, a 
család és munka 
összeegyeztetését szolgáló 
különféle cselekvési, 
modellkísérleti, a 
családbarát 
közgondolkodást erősítő 
szakmai programok és 
akciók végrehajtásához, 
valamint a családok 
érdekképviseletét ellátó 
szervezetek, határon túli 
családszervezetek 
koordinálásával foglalkozó 
civil szervezetek 
támogatásához. 

b. Az előirányzat fedezetet 
biztosít az Idősbarát 
Önkormányzat Díj és az 
idősügyi programok 
támogatására, az idősebb 
generációt célzó pályázatok 
nyerteseinek díjazására, 
nemzedékek közötti 
programok támogatására, 
idősügyi rendezvények 
lebonyolítására. 

c. Az előirányzat fedezetet 
biztosít továbbá a 
gyermekek napközbeni 
ellátását érintő 
szakmafejlesztési célok és 
módszertani feladatok 
ellátásához a kijelölt 
szervezeteknek.  

d. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
külföldi személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás, külföldi 
szervezet 
b.: civil szervezet, helyi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, költségvetési 
szerv, közalapítvány, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
nemzetiségi 
önkormányzat,  egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás 
c.: civil szervezet 
d.: Kincstár 

a. – b.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
c.: kérelem 

alapján 
d.: –  

a.-c.: előleg 
biztosítható 

d.: – 

a. – b.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
c.: egyösszegű 

kifizetéssel 
d.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.-c.: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

d.: – 

– a.-c. 
igénybe 
vehető 

d.: - 

  

 60.  296524      7 Családpolitikai célú 
pályázatok 

Pályázati úton támogatásban 
részesíti azokat a családok 
érdekében tevékenykedő, 
valamint a férfiak és nők 
egyenlőségével foglalkozó 
szervezeteket és 
munkáltatókat, amelyek a 
családok jólétét növelő, a nők 
helyzetén javító gyakorlati 
szolgáltatásaikkal és különféle 
programjaikkal hozzájárulnak 
a családbarát foglalkoztatás és 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 

pályázati úton előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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közgondolkodás 
népszerűsítéséhez és a 
családbarát társadalom 
megteremtéséhez és 
fenntartásához. Támogatja 
azokat a magánszemélyeket, 
akik a családot népszerűsítő 
irodalmi művet vagy fotót 
küldenek a pályázat keretében. 

nem minősülő 
természetes személy 

 61. 379295    8 Nagycsaládosok 
személygépkocsi-szerzési 
támogatása 

a. Az előirányzat biztosítja a 
három- vagy 
többgyermekes családok 
megfelelő 
befogadóképességű 
személygépkocsihoz 
jutásának elősegítése 
érdekében nyújtandó vissza 
nem térítendő 
személygépkocsi-szerzési 
támogatáshoz, továbbá a 
támogatással összefüggő 
hatósági feladatok 
ellátásához szükséges 
forrást. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: személygépkocsi-
forgalmazási 
tevékenységet folytató 
gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó vagy 
egyéni cég, Kincstár 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

 a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

b.: 
bankforgalmi 

terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: pénzügyi 
lízingszerződés 
esetén zálogjog 

b.: - 

Kincstár -  

   243145    17 Egyes szociális pénzbeli 
támogatások 

                    

 62.  059811      1 Gyermekvédelmi Lakás 
Alap 

a. A gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján a nevelésbe 
vételből a nagykorúvá 
válással kikerült fiatal 
felnőttek számára 
megállapított 
otthonteremtési 
támogatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat, 
valamint a postaköltséget 
tartalmazza. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

 63.  258545      6 Mozgáskorlátozottak 
szerzési és átalakítási 
támogatása 

a. A személygépkocsi szerzési 
és átalakítási, egyéb jármű 
szerzési támogatás a 
mozgáskorlátozott 
személyek közlekedésének 
elősegítésére biztosít 
támogatást. E 
támogatásokra való 
jogosultságot a súlyos 

a.: egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
nem 

biztosítható 
b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 
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mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet határozza meg, 
míg a támogatásban 
részesíthetők száma évente 
kerül megállapításra. 
Tartalmazza a postai 
szolgáltatási díj fedezetét. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

 64.  243156      7 GYES-en és GYED-en 
lévők hallgatói hitelének 
célzott támogatása 

Az előirányzat tartalmazza a 
GYES-en, GYED-en lévők 
hallgatói hitele esetében a 
törlesztési kötelezettség 
szünetelése időszakában 
nyújtott célzott és teljes 
kamattámogatás összegét. 

egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján előleg nem 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 65.  268990    18 Gyermekvédelmi szolgáltatások 
fejlesztése 

a. Gyermekvédelmi 
szakellátási intézmények, 
nevelőszülői hálózatok, 
javítóintézetek fejlesztése, 
egyes módszertani 
feladatok ellátása, 
fejlesztéseket megalapozó 
felmérések készítése, a 
különleges és speciális 
gyermekotthonok, területi 
gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, 
javítóintézetek, illetve 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
szolgáltatást végző 
szervezetek innovatív 
programjainak támogatása, 
valamint önkormányzatok, 
civil szervezetek, egyházi 
és szakmai szervezetek 
szakmafejlesztési céljainak 
támogatása, szakmai 
kiadványok kiadása, 
terjesztése.  

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
központi költségvetési 
szerv, egyházi jogi 
személy, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
határon túli szervezet, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

   266190    19 Szociális célú humánszolgáltatások                     
 66.  244201      1 Szociális célú nem állami 

humánszolgáltatások 
támogatása 

a. Az előirányzat az egyházi 
és más nem állami 
fenntartású szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
nem 

biztosítható 
b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 
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intézmények működési 
kiadásainak támogatására 
szolgál. A támogatás 
igénylésének, 
folyósításának, 
elszámolásának és 
ellenőrzésének rendjét az 
egyházi és nem állami 
fenntartású szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok állami 
támogatásáról szóló 
489/2013. (XII. 18.) Korm. 
rendelet határozza meg. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

vállalata, leányvállalat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

 67.  281334      4 Közösségi ellátások, utcai 
szociális munka, krízisközpont 
és a Biztos Kezdet Gyerekház 
finanszírozása 

A pályázati úton 3 éves 
befogadásra került utcai 
szociális munka-szolgálatok, 
alacsonyküszöbű szolgálatok, 
a krízisellátás támogatása, 
továbbá a Biztos Kezdet 
Gyerekház program pályázati 
úton történő támogatása. A 
finanszírozás keretét a 
támogató szolgáltatás és a 
közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről 
szóló 191/2008. (VII. 30.) 
Korm. rendelet szabályozza. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

pályázati úton előleg 
biztosítható- 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság (a 

továbbiakban: 
SZGYF) 

-   

 68.  343640      7 Szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 
ellátási szerződésekkel történő 
finanszírozása 

Az előirányzat az SZGYF által 
már megkötött, és jövőben 
kötendő szerződéseinek egyedi 
támogatás forráskeretét 
biztosítja. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján  előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

-  felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 69.  346473      8 Szociális humánszolgáltatók 
részére biztosított szociális- és 
gyermekvédelmi ágazati pótlék, 
és egyéb ágazati bérrendezéssel 
összefüggő támogatások 

a. Az előirányzat a 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 
alapján elrendelt, a 
szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
intézményeket fenntartó 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 
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nem állami, nem 
önkormányzati szervezetek 
részére bevezetésre került 
szociális ágazati összevont 
pótlék és annak szociális 
hozzájárulási adójához 
biztosít fedezetet.  

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

terhelési 
értesítők 
szerint 

 70.  349140      9 Állami és köztestületi 
szociális intézmények részére 
biztosított ágazati pótlék 

a. Az előirányzat a 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 
alapján elrendelt, a 
szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
intézményeket fenntartó 
központi, köztestületi 
költségvetési szervezetek 
részére bevezetésre került 
szociális ágazati összevont 
pótlék és annak szociális 
hozzájárulási adójához 
biztosít fedezetet. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása 

a.: központi 
költségvetési szerv, 
köztestületi 
költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: -  

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

a.: - 
b.: -  

– – a.: - 
b.: - 

  

 71.  353784      10 Egyes szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatások 
fejlesztési támogatása 

A szociális és gyermekvédelmi 
szolgáltatások és innovatív 
fejlesztések működési és 
beruházási tárgyú támogatása, 
valamint szociális és 
gyermekjóléti 
szolgáltatási/fejlesztési 
tevékenységhez kapcsolódó 
szakmai fejlesztési, egyedi 
tevékenységhez kapcsolódó 
szakmai fejlesztési, egyedi 
tevékenységek végzése, 
programok, pályázati 
programok, képzések, szakértői 
díjak, kiadványok, 
rendezvények, szervezetek 
támogatása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

 kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

igen 
a 

kötelezettségvállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 72.  368962      11 Szociális 
humánszolgáltatásokkal 
kapcsolatos egyéb 
bérintézkedés 

a. Az előirányzat a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
intézményeket fenntartó 
nem állami, nem 
önkormányzati szervezetek 
részére biztosít támogatást a 
minimálbér és garantált 
bérminimum emeléséhez 
kapcsolódó 
kompenzációhoz. 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 

a.: kérelem 
alapján 

b.: –  

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 
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b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása 

társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

   255667    20 Társadalmi kohéziót erősítő 
tárcaközi integrációs szociális 
programok 

                    

 73.  294613      3 Család, esélyteremtési és 
önkéntes házak, továbbá egyéb 
esélyteremtési programok 
támogatása 

A Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Házak Hálózat (a 
továbbiakban: CSEÖH) 
szakmai koordinálásával, a 
hálózat fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, 
a CSEÖH működtetése az 
ország 19 megyéjében és a 
fővárosban. 
A kapcsolati erőszak 
áldozatait segítő krízisellátó 
rendszer hatékony 
működésével kapcsolatos 
koordinációs és fejlesztési 
feladatok ellátása. A 
kapcsolati erőszak 
visszaszorítását célzó egyéb 
feladatok ellátása. 
Esélyteremtési feladatokat 
ellátó szervezetek támogatása 
kiemelt tekintettel helyi 
esélyteremtési jó gyakorlatok 
elterjesztésére, 
modellprogramok 
megvalósításának 
támogatására. 
A Nemzeti Önkéntes 
Stratégiában foglalt 
célkitűzések végrehajtása 
megvalósulását szolgáló 
szakmai programok 
támogatása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 74.  368251      4 Az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonközpont 
működésének támogatása  

Az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonközpont 
működésének támogatása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 75.  281367      6 Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő 
programok támogatása 

a. A fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló 
ENSZ Egyezmény, illetve 
az Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program végrehajtása 
keretében az érintettek 
önálló életvitelét segítő 

a.: civil szervezet, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
közalapítvány, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 
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programok, a fogyatékos 
személyek érdekében 
végzett hiánypótló 
szolgáltatások költségvetési 
támogatása, önálló életvitelt 
segítő kutyák kiképzésének 
támogatása, szülősegítő 
szakmai programok 
támogatása, fogyatékos 
személyt nevelő családok 
otthonában szakszerű 
felügyeletet biztosító 
szolgáltatás támogatása, 
gépjárműbeszerzés 
támogatása, pályázati 
lebonyolítási költségek 
támogatása, kérelem 
alapján fogyatékosságügyi 
szakmai program 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás 
b.: Kincstár 

értesítők 
szerint 

 76.  298246      8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 
és elemi látásrehabilitáció 
támogatása 

a. Fogyatékos személyek 
részére jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatást vagy 
elemi látásrehabilitációs 
szolgáltatást egységes 
szakmai sztenderdek 
alapján nyújtó szervezetek 
teljesítmény-alapú 
finanszírozása, kérelem 
alapján fogyatékosságügyi 
szakmai program 
támogatása, pályázati 
lebonyolítási költségek 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
közalapítvány, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

 77.  304168      12 Hajléktalanokhoz 
kapcsolódó közfeladatok 
ellátása 

A jogszabályban 
meghatározott hajléktalan-
ellátó intézmények kiegészítő 
feladatainak pályázat útján 
történő támogatása: 
intézmények felújítási 
kiadásaihoz való hozzájárulás, 
szolgáltatások fejlesztése, 
kiegészítő programok 
költségeihez, valamint téli 
krízisidőszak megnövekedett 
feladatainak ellátásához 
támogatás nyújtása, továbbá a 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
szövetkezet, 
lakásszövetkezet, 
európai szövetkezet, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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lebonyolítási díj fedezete. 
Működési költség és 
támogatás biztosítása a 
hajléktalanság problémájának 
leküzdését szolgáló, a 
hajléktalan ellátást kiegészítő 
programok kivitelezéséhez, 
speciális hajléktalan feladatok, 
továbbá a hajléktalan 
embereket ellátó 
intézményrendszerrel 
kapcsolatos feladatok 
ellátásához. 

egyéb szervezet, 
gazdasági társaság 

 78.  304157      13 Autista otthonok, értelmi 
sérült és halmozottan 
fogyatékosokat ellátó 
lakóotthonok támogatása 

a. Fogyatékos személyeket 
ellátó otthonok kiegészítő 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
egyéb állami 
gazdálkodó szerv, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

   003056    22 Egészségügyi ágazati előirányzatok                     
 79.  368462      1 BELLA Program 

akkreditációja 
Az előirányzat felhasználásnak
célja, hogy a BELLA 
(Betegellátók Akkreditációja a 
biztonságos betegellátásért) 
projekt kialakítása, 
működtetése során az 
egészségügyi szolgáltatást 
nyújtó intézményekben a 
betegek ellátása 
biztonságosabb és 
eredményesebb legyen.  

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- – – igénybe 
vehető 

  

 80.  263978      2 Egészségügyi ellátási és 
fejlesztési feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet 
a népegészségügyi és 
egészségfejlesztési feladatok 
végrehajtásának támogatására 
szakmai szervezetek 
bevonásával, a Családbarát 
Szülészet Pályázati Program 
megvalósításához, a 
közfinanszírozott 
egészségügyi szolgáltatók 
felhalmozott adósságának 
rendezéséhez, valamint az 
egészségügyi intézmények 
infrastrukturális fejlesztését 
célzó projektek 
megvalósításához. 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egészségügyi 
köztestület, civil 
szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, társulás, 
egyéni vállalkozó 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettségvállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 81.  270801      3 Légimentés  Az előirányzat 
felhasználásának célja a 7 
darab mentőhelikopter bérleti 
díjának fedezetbiztosítása, 
továbbá a mentőhelikopterek 
működtetéséhez kapcsolódó 

gazdasági társaság  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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üzemanyag, esetleges javítási, 
illetve a pilótaképzés 
költségeinek finanszírozása. 

 82. 349584    6 Nem központi fenntartású 
Egészségfejlesztési Irodák 
támogatása 

Az egészségügy prevenciós 
kapacitásainak 
megerősítéseként létrejövő 
Egészségfejlesztési Irodákban 
(a továbbiakban: EFI) cél és ez 
által feladat az egészséget 
szolgáló egyéni 
magatartásminták kialakítása, 
valamint fenntartása. Az EFI 
tudományos bizonyítékokkal 
alátámasztott hatékony 
intervenciókat alkalmazva, 
állapotfelméréssel, 
egészségfejlesztő és 
életmódváltó programok 
megvalósításával személyes 
tanácsadási rendszeren 
keresztül támogatja klienseit. 
Az előirányzat 
felhasználásának célja a nem 
központi fenntartású EFI-k 
működésének támogatása. 

gazdasági társaság, 
központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
civil szervezet, társulás 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

 

 83.  359473      7 A kollegiális vezetői rendszer 
működtetése 

A kollegiális vezetők havi 
juttatásának (tiszteletdíj) 
biztosítása. 

egyéni vállalkozó, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 84.  359484      8 A betegbiztonság növelésével 
és a struktúra átalakításával 
kapcsolatos támogatások 

Az előirányzat felhasználási 
célja: higiéniás eszközök 
biztosítása egészségügyi 
intézmények részére, valamint 
gyógyszerbiztonság és 
Hepatitis C szűrés 
megvalósítása egészségügyi 
dolgozók részére.   

központi költségvetési 
szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- – – igénybe 
vehető 

  

 85.  368473      9 Egynapos sebészet 
eszközfejlesztése 

Az előirányzat 
felhasználásának célja az aktív 
fekvőbeteg-szakellátás 
tehermentesítése az egynapos 
sebészeti eljárás bővítése által. 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- – – igénybe 
vehető 

  

 86.  368484      10 Egészségügyi dolgozók 
Hepatitis C vírus szűrése, 
kezelése  

Az előirányzat 
felhasználásának célja a HCV-
fertőzés szempontjából magas 
kockázatú munkakörben 
dolgozó, foglalkozásuknál 
fogva HCV-expozíciónak 
kitett egészségügyi dolgozók 
térítésmentes szűrése és a 
kiszűrtek számára ingyenes 
hatékony kezelés biztosítása. 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján  
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- – – igénybe 
vehető 

  

 87.  368528      11 Nemzeti innovációs 
onkogenomikai és precíziós 
onkoterápiás programok 
elindítása, fejlesztése 

Az új nemzeti program célja a 
daganatok kialakulásáért 
felelős gének vizsgálata és 
azonosítása, a rájuk ható 
kombinált, precíziós kezelések 
kifejlesztése. Ezen túlmenően 
olyan új genomikai panelek 
kialakítása, amelyek 
hatékonyan alkalmazhatók a 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- – – igénybe 
vehető 
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daganatok korai diagnózisára, 
a terápiás kezelés 
hatékonyságának nyomon 
követésére. 

 88.  368539      12 MRE Bethesda 
Gyermekkórháza és a Budai 
Irgalmasrendi Kórház közös 
fejlesztése 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
Magyarországi Református 
Egyház Bethesda 
Gyermekkórháza és a Budai 
Irgalmasrendi Kórház közös 
fejlesztése, a kórházi 
infrastruktúra javítása, 
családbarát környezet 
kialakítása és az egészségügyi 
ellátások fejlesztése. 

központi költségvetési 
szerv, civil szervezet, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 89.  271889      13 Kisforgalmú gyógyszertárak 
működtetési támogatása 

A biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 
2006. évi XCVIII. törvény 41. 
§-a, valamint a járóbeteg-
ellátás keretében rendelt 
gyógyszerek, gyógyászati 
segédeszközök, és 
gyógyfürdőellátások árához 
nyújtott támogatások 
elszámolásáról és 
folyósításáról szóló 134/1999. 
(VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. 
§-a és 6/D. §-a alapján 
működési célú támogatásra 
jogosult kisforgalmú 
gyógyszertárat működtető 
vállalkozások támogatása, 
valamint – figyelemmel arra, 
hogy az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény 
értelmében a költségvetési 
támogatási igények fedezetét a 
jogosultság keletkezési évének 
december 31-ét követő 5. év 
végéig biztosítani kell – a 
Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz (a 
továbbiakban: NAV) 
utólagosan benyújtott 
igénylések alapján a 
jogosultak számára nyújtandó 
működési célú támogatás 
fedezetének biztosítása. Az 
utólagosan jelentkező 
jogosultsági igények változó, 
előre nem tervezhető jellege 
miatt ezen igénylések 
teljesítésének rendje a NAV, 
az Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet és az EMMI között 
fennálló Együttműködési 

közforgalmú 
gyógyszertárat 
működtető vállalkozás 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- – – igénybe 
vehető 
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Megállapodásban kerül 
rendezésre. 
A támogatás csekély összegű 
(de minimis) támogatásnak 
minősül, amely az 
1407/2013/EU bizottsági 
rendelet alapján nyújtható. 

 90.  343373      19 Patika hitelprogram 
kamattámogatása 

a. Az előirányzat biztosítja a 
közforgalmú 
gyógyszertárakban a 
gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének 
elősegítéséről szóló 
212/2013. (VI. 19.) Korm. 
rendelettel bevezetett Patika 
Hitelprogram fedezetét, 
amely alapján állami 
kamattámogatással 
kedvezményes kamatozású 
hitelre jogosult az a 
gyógyszerész, aki 
elővásárlási jog 
gyakorlásával 
tulajdonhányadot kíván 
szerezni a hitelcéllal érintett 
gyógyszertárat működtető 
gazdasági társaságban  
aa.) oly módon, hogy 2017. 

január 1-jét követően 
sem közvetlenül, sem 
közvetetten nem 
rendelkezett tulajdoni 
hányaddal 
gyógyszertárat 
működtető gazdasági 
társaságban, 

ab.) amely egy település 
gyógyszerellátását 
egyedül biztosítja, 

ac.) oly módon, hogy a 
tulajdonhányad 
szerzésével növekedik a 
meglévő gyógyszerészi 
tulajdoni hányad a 
gyógyszertárat 
működtető gazdasági 
társaságban 

ad.) amely 100%-os 
gyógyszerészi tulajdoni 
hányaddal rendelkezik. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 

értesítő szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

 91.  302991      20 Egészségügyi szakképzési 
(rezidens) rendszer 
működésének támogatása 

Az államilag támogatott 
szakorvos képzéshez 
kapcsolódó támogatások 
biztosítása 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, 
önkormányzati 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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a. az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképzési 
rendszerről szóló 122/2009. 
(VI. 12.) Korm. rendelet 
alapján a szakorvosjelölt 
munkáltatójának, valamint 
a képzést koordináló 
egyetemeknek folyósítandó, 
a képzésben részvétellel, 
valamint a foglalkoztatással 
összefüggő támogatás 
fedezete, 

b. az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképzési 
rendszerről, a Rezidens 
Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a 
fiatal szakorvosok 
támogatásáról szóló 
162/2015. (VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján a 
szakképzést koordináló 
egyetemek részére a 
képzéssel összefüggésben 
biztosítandó támogatások 
fedezete 

egészségügyi 
szolgáltató, civil 
szervezet 

 92.  343684      24 Egészségügyi intézmények 
fejlesztése és rendkívüli 
támogatása 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a XX. 
EMMI fejezet 10. cím 2. 
alcíméhez sorolt, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ 
középirányítói jogkörébe 
tartozó egészségügyi 
intézmények, valamint rábízott 
vagyona részét képező 
részesedéssel működő 
gazdasági társaság 
használatában lévő 
ingatlanok/épületek, 
elhasználódott tárgyi eszközök 
– gépek, berendezések, orvosi 
műszerek, technikai eszközök, 
energetikai, épületgépészeti, 
informatikai berendezések – 
eredeti állagának 
helyreállítása, felújítása, 
korszerűsítése, illetve egyéb 
rendkívüli fenntartói 
támogatás, tulajdonosi 
hozzájárulás biztosítása, 
valamint a fenntartható 
működést célzó szakmai, 
gazdasági és strukturális 
intézkedések támogatása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság (a XX. EMMI 
fejezet 10. cím 2. 
alcíméhez sorolt, az 
Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ 
középirányítói 
jogkörébe tartozó 
egészségügyi 
intézmények és a 
rábízott vagyon részét 
képező részesedéssel 
működő gazdasági 
társaság) 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 93.  352051      25 Egészséges Budapest 
Program 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
fővárosi és Pest megyei 
egészségügyi szakellátások 
fejlesztése, az érintett 
intézmények infrastrukturális 

központi költségvetési 
szerv, civil szervezet, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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megújítása, a betegbiztonság 
és betegelégedettség növelése, 
a lakosság ellátási 
színvonalának emelése, a 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés megkönnyítése, 
valamint kiemelten a 
sürgősségi esetek hatékonyabb 
ellátása érdekében, a 
szakellátási feladatokat a 
legmagasabb ellátási szinten 
és folyamatosan nyújtani 
képes központok kialakítása, 
továbbá a fejlesztésekhez 
kapcsolódó eszközbeszerzési 
és tervezési feladatok 
biztosítása. 

költségvetési szerv, 
társulás, egészségügyi 
köztestület, 
közalapítvány 

meghatározottak 
szerint 

 94.  354351      26 Egyházi fenntartású 
egészségügyi intézmények 
kiegészítő támogatása 

2012 decemberében 
elfogadásra került az egyházak 
hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi 
feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 6. § (2) 
bekezdésének módosítása, 
amely alapján a kiegészítő 
támogatásban részesültek 
körébe bekerültek az 
egészségügyi ágazat egyházi 
fenntartásban lévő 
intézményei is. A forrás 
felhasználásának célja az 
egyházi fenntartású 
egészségügyi intézmények 
kiegészítő támogatása. 

egyházi jogi személy, 
civil szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívüli nem 
egyházi jogi 

személy 
kedvezményezett 

esetén. 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 95.  359839      27 A Betegápoló Irgalmasrend 
projektjeinek finanszírozása 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
Betegápoló Irgalmasrend 
egyes projektjeinek 
támogatása, így különösen: 
a. a Betegápoló Irgalmasrend 

Budai Irgalmasrendi 
Kórház Budapest, Frankel 
Leó út 54. szám alatti 
székhelyű telephelye 
komplex felújítása, 

b. a Betegápoló Irgalmasrend 
Budai Irgalmasrendi 
Kórház Vác, Március 15. 
tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) 
alatti telephelye bővítése és 
felújítása, 

c. a Betegápoló Irgalmasrend 
Pécs, Irgalmasok utcája 1. 
szám (17458/1 hrsz.) alatti 
Pécsi Háza épületének 
energiahatékonysági célú 
felújítása, 

d. A Betegápoló Irgalmasrend 
által Hajós városban 
alapítandó szociális 

egyházi jogi személy kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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létesítmény kialakításához 
és az erre rendelkezésre 
bocsátott Hajós, Jókai Mór 
u. 4. (884/4 hrsz.) alatti 
ingatlan felújítása. 

 96.  368628      28 Nemzeti Népegészségügyi 
Stratégiával összefüggő 
feladatok 

Az előirányzat 
felhasználásának célja az 
1234/2017. (IV. 28.) Korm. 
határozatban megfogalmazott, 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Stratégiához kapcsolódó 
egészségügyi ágazati 
szakpolitikai program 
intézkedéseinek 
megvalósítása, az alábbi 
programok mentén: 
a) „Helybe visszük a 
szűrővizsgálatokat” program, 
b) szervezett, célzott 
népegészségügyi vastag- és 
végbélszűrés országos 
kiterjesztéséhez kapcsolódó 
kiegészítő program, 
c) keringési betegségek 
megelőzését célzó komplex 
program, és  
d) a fenti népegészségügyi 
intézkedéseket támogató 
kommunikációs kampány. 
Az előirányzat 
felhasználásának célja továbbá 
az egészségügyi ágazat 
szakmapolitikai szempontból 
indokolt egyéb 
népegészségügyi céljainak 
támogatása, mint 
a) a főbb betegségek, 

sérülések, halálokok 
megelőzése, 
gyakoriságának 
csökkentése,  

b) a dohányzás 
visszaszorítása, 

c) az alkohol- és 
drogprevenció, 

d) az egészséges életmód 
népszerűsítése, a 
kapcsolódó programok 
támogatása, 

e) az egészséges táplálkozási 
szokások elterjesztése és az 
élelmiszerbiztonság 
fejlesztése, 

f) az aktív testmozgás 
elterjesztése, 

g) a közegészségügyi és 
járványügyi biztonság 
fokozása,  

h) az egészséges fizikai 
környezet kialakítása, 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egészségügyi 
köztestület, civil 
szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
sportszövetség, 
szövetség 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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i) a szűrővizsgálatok 
népszerűsítése, feltételei 
biztosítása, valamint 

j) a betegségek korai és gyors 
diagnosztizálását segítő 
termékek és eszközök 
beszerzése, működtetése, 
vonatkozó beruházások 
végrehajtása.  

 97.  374839      29 Természetes 
fogamzássegítés 

Az előirányzat forrást biztosít 
az in vitro fertilizációs 
tevékenység támogatásának 
kibővítéséhez, valamint ezzel 
összefüggésben a művi 
megtermékenyítés állami 
fenntartású 
intézményrendszerének 
megerősítéséhez szükséges 
források biztosításáról szóló 
1600/2017. (VIII. 31.) Korm. 
határozat végrehajtásával 
összefüggő feladatokra.  

központi költségvetési 
szerv, egyházi jogi 
személy; egyházi 
felsőoktatási intézmény 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

 98.  375417      30 Budapesti Szent Ferenc 
Kórház fejlesztése 

Az előirányzat a Budapesti 
Szent Ferenc Kórház 
fejlesztéséről, valamint az 
ehhez szükséges források 
biztosításáról szóló 
1781/2017. (XI. 7.) Korm. 
határozat alapján forrást 
biztosít a Budapesti Szent 
Ferenc Kórház komplex 
kardiológiai rehabilitációs 
szakkórházzá alakítása 
érdekében. 

egyházi jogi személy kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívüli nem 
egyházi jogi 

személy 
kedvezményezett 

esetén. 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 99.  375428      31 A Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége 
Szeretetkórház fejlesztése 

Az előirányzat a 
Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége 
Szeretetkórház fejlesztéséről, 
valamint az ehhez szükséges 
források biztosításáról szóló 
2119/2017. (XII. 28.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint 
támogatást biztosít a 
Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége 
Szeretetkórházában III. 
progresszivitású szinten 
geriátriai ellátásokat és 
hospice ellátást nyújtó 
gyógyintézmény 
kialakításához. 

egyházi jogi személy kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívüli nem 
egyházi jogi 

személy 
kedvezményezett 

esetén. 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

100.  375828      32 Nővérszálló fejlesztés Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
nővérek lakhatási 
körülményeinek javítása, 
nővérszálló fejlesztése. 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

101.  380284    33 Közép- és Kelet-európai 
Onkológiai Akadémia 
Alapítvány 

Az előirányzat biztosítja a 
Közép- és Kelet-európai 
Onkológiai Akadémia 

közalapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -  
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Alapítvány (a továbbiakban: 
Alapítvány) létrehozásához 
szükséges alapító okirat 
szerinti pénzbeli vagyon 
rendelés, valamint az 
egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvény 151/A. §-
ában meghatározott 
alapítványi célok 
megvalósításához, valamint az 
Alapítvány működésével 
összefüggő feladatok ellátása 
érdekében szükséges források 
fedezetét. 

történő 
kifizetéssel 

   338339    25 Felújítások központi támogatása, 
egyéb fejlesztési támogatások 

                    

102.  374373      2 Köznevelési intézmények 
felújítása, beruházása 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-k) 
pontjában felsorolt nevelési-
oktatási intézmények 
felújítási, valamint beruházási 
feladatainak támogatása. 

helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzat 
által fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézmény, fejezet 
irányítása alá tartozó 
költségvetési szerv, 
közalapítvány, 
alapítvány, egyesület, 
egyházi jogi személy, 
egyházi jogi személy 
által fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézmény, nemzetiségi 
önkormányzatok, 
nemzetiségi 
önkormányzat által 
fenntartott nevelési-
oktatási intézmény 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

103.  355006      22 Óvodai férőhelybővítés 
pályázat 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h) 
pontjában felsorolt nevelési-
oktatási intézmények 
felújítási, valamint beruházási 
feladatainak támogatása. 

helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzat 
által fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézmény, gazdasági 
társaság, egyházi jogi 
személy, vallási 
tevékenységet végző 
szervezet, költségvetési 
szerv, közalapítvány, 
alapítvány, egyesület 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

   006156    26 Alapítványok, közalapítványok által 
ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása 

                    

   271434      1 Oktatási alapítványok, 
közalapítványok 

                    

104.  295479        14 Autizmus 
Alapítvány 

Az Autizmus Alapítvány az 
autista és autisztikus 
gyermekek és serdülők 
speciális habilitációs és 
rehabilitációs kezeléséhez, 
fejlesztéséhez, neveléséhez, 
oktatásához és munkára való 
felkészítéséhez nyújt 
támogatást közvetlenül az 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 221. szám

 
10891

 

 

Alapítvány Módszertani 
Központjának intézményei 
(Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménye, 
Ambulanciája, Kognitív 
Pszichológiai Labor, Terápiás 
Centrum, Nappali Ellátást 
Nyújtó Szociális Intézmény, 
Felnőtt Klub) útján. 

   270234      2 Kulturális alapítványok, 
közalapítványok 

                    

105.  271445        10 Egyéb kulturális 
alapítványok 
működési és 
programtámogatása 

a. Előadó-művészeti, 
alkotóművészeti 
közgyűjteményi célú 
kulturális alapítványok 
alapító okiratban 
meghatározott feladatainak 
és működésének 
támogatása. 
Kulturális, közösségi alapú 
társadalom- és 
gazdaságfejlesztő munkát 
végző alapítványok, 
továbbá a kulturális, 
közösségi alapú 
társadalom- és 
gazdaságfejlesztő munkát 
végző szervezetek, 
intézmények számára 
szakmai-módszertani 
fejlesztő szolgáltatásokat 
biztosító alapítványok 
támogatása; a népművészeti 
és amatőr művészeti 
alapítványok támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: alapítványok, 
közalapítványok, 
határon túli szervezet, 
külföldi szervezet, 
központi költségvetési 
szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

106.  297468        12 Trianon 
Múzeum Alapítvány 
(Várpalotai Trianon 
Múzeum) 
támogatása 

A tematikus múzeum 
besorolással rendelkező 
Trianon Múzeum 
működésének és 
programjainak támogatása. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

107.  343417    27 Nemzeti Pedagógus Kar 
működtetésének támogatása 

Az előirányzat az Nkt. 63/H. § 
(1) bekezdés a) pontja szerint 
támogatást nyújt a Nemzeti 
Pedagógus Kar, mint 
köztestület működéséhez és 
feladatainak 
megvalósításához, így az 
etikai kódex megalkotásával, 
az Nkt. 4. § 15. pontjában 
szabályozott pedagógiai célú 
közösségi szolgálat 
megszervezésének 
ellenőrzésével, valamint az 
ezzel kapcsolatos tanácsadó, 

köztestület kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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információs tevékenység 
működtetésével kapcsolatos 
feladataihoz, biztosítva a 
szakmai partneri 
együttműködés kereteit az 
ágazat és a pedagógus 
társadalom között, elősegítve a 
köznevelési rendszer szakmai 
egységét. 

108.  264178    28 Gazdasági társaságok által ellátott 
feladatok támogatása 

a. Az előirányzat 
hozzájárulást biztosít az 
EMMI tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló, 
valamint a magyar állam 
részvételével működő, ezen 
túlmenően egyéb 
közszolgáltatási 
szerződéssel rendelkező 
gazdasági társaságok 
általános (működési, 
felhalmozási) költségeinek 
finanszírozásához és az 
általuk ellátott szakmai 
feladatok 
megvalósulásához. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

a.:igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 
b.: - 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

   015877    30 Társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek működési támogatása 

                    

   295235      22 Oktatási társadalmi, civil és 
non-profit szervezetek 

                    

109.  270290        2 Oktatási 
társadalmi 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet 
a köznevelési szakterület 
országos tevékenységi körű 
oktatási, nevelési egyesületei, 
szövetségei működésének 
pályázati rendszerű 
támogatására, a szervezetek 
kérelem alapján történő 
működési költség 
támogatására, a köznevelési 
szakterülethez kapcsolódó 
feladatok megoldásához 
szakértői és 
háttérdokumentumok, 
tanulmányok, kutatások, a 
nevelési-oktatási programok 
népszerűsítését célzó szakmai 
feladatok finanszírozására.  
Az előirányzatból támogatás 
nyújtható azoknak az 
országos, regionális 
pedagógus szakmai, diák és 
szülői szervezeteknek, 
szövetségeknek, amelyek 
tevékenységükben szorosan 

szövetség, civil 
szervezet, egyesület, 
költségvetési szerv, 
nonprofit szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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kapcsolódnak a köznevelési 
szakterülethez, részt vesznek a 
miniszter ágazatirányítási 
tevékenységében, az országos 
és regionális tervek 
előkészítésében, a nevelési-
oktatási programok 
népszerűsítését célzó szakmai 
feladatok végrehajtásában. 

   295268      23 Kulturális társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

                    

110.  271490        2 Kulturális 
társadalmi, civil 
szervezetek, 
szövetségek, 
egyesületek 
támogatása 

Az előirányzat szolgál az 
országos hatókörű 
népfőiskolai szervezetek, 
művészeti, közművelődési, 
közgyűjteményi, és az 
örökségvédelmi feladatot 
végző civil és non-profit 
szervezetek, testületek, 
bizottságok támogatására, az e 
feladatok ellátásához 
szükséges működési feltételek 
biztosításához, a szükséges 
tárgyi eszközök, berendezések 
beszerzéséhez, valamint a 
programjaik 
megvalósulásának elősegítése 
érdekében. 

civil szervezet, határon 
túli szervezet, külföldi 
szervezet, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

111.  018746        3 Területi 
Művelődési 
Intézmények 
Egyesülete (TEMI) 
támogatása 

A más fenntartóval nem 
rendelkező Területi 
Művelődési Intézmények 
Egyesülete (a továbbiakban: 
TEMI) és 60 
tagintézményének működési 
és feladatfinanszírozást 
szolgáló támogatása a TEMI-n 
keresztül: hozzájárulás az 
ország különböző településein 
működő közművelődési 
intézmények, könyvtárak, 
művészeti együttesek 
kulturális, közösségi alapú 
társadalom- és 
gazdaságfejlesztő 
programjaihoz, lakossági 
szolgáltatásnyújtásához, 
települési közművelődési 
feladatok ellátásához és az 
intézményekben működő 
alkotó közösségek, művészeti 
csoportok, körök, klubok 
fenntartásához és 
működtetéséhez. A muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 91. § (1) 
bekezdés c) pontjában előírt 
hozzájárulás. 

egyesület kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

112.  331617        4 Magyar Az előirányzat hozzájárul a civil szervezet kérelem alapján előleg egyösszegű - felhatalmazó – -   
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Írószövetség 
támogatása 

Magyar Írószövetség 
működésének támogatásához, 
irodalmi estek, műsorok, 
irodalmi találkozók 
megrendezéséhez, a magyar 
szépirodalom és az olvasás 
népszerűsítéséhez, a magyar 
irodalom és a magyar 
írótársadalom szolgálatához, 
továbbá a kultúráért felelős 
miniszter felelősségi körébe 
utalt, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet 99. § (2) bekezdés d) 
pontja szerinti, a nemzetközi 
kulturális szervezetekben való 
magyar részvétellel 
kapcsolatos közfeladatok 
ellátásához. 

biztosítható kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

nyilatkozat 

113.  343440        5 Tudományos 
Ismeretterjesztő 
Társulat támogatása 

Az előirányzat célja a 
Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat (a továbbiakban: TIT) 
mint a közösségi művelődés 
területén elismert 
ismeretterjesztő, felnőttképzést 
folytató, tudományos 
ismeretterjesztő folyóiratokat 
kiadó, intézményfenntartó 
szervezet és tagszervezetei 
működési költségeihez, a 
muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 91. § 
(1) bekezdés c) pontjában 
előírt hozzájárulás. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   295302      24 Egészségügyi társadalmi, 
civil és non-profit szervezetek 

                    

114.  000329        1 Magyar 
Vöröskereszt 
támogatása 

A Magyar Vöröskereszt 
munkájának támogatása a 
szervezet kiemelt központi és 
koordinációs feladatainak 
ellátására és működtetésére, 
nemzetközi kapcsolattartásra, 
megyei és fővárosi 
szervezetek által végzett 
feladatok ellátására, 
működtetésére szolgál az 
alábbiak szerint: 
a. képzési tevékenységek; 
b. a Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszt hálózatának 
fejlesztése, programjainak 
támogatása (országos 
találkozó, országos 
HIV/AIDS prevenciós 
verseny megrendezése, 
ifjúsági önkéntesek 
oktatása); 

egyesület  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 221. szám

 
10895

 

 

c. nemzetközi tevékenység, 
együttműködés a brüsszeli 
Európai Unió Irodával; 

d. nemzetközi keresőszolgálat 
működtetése, 
kapcsolattartás 45 külföldi 
társszervezettel; 

e. véradásszervezés az 
Országos Vérellátó 
Szolgálattal kötött 
Együttműködési 
Megállapodás alapján; 

f. elsősegély-nyújtási 
programban részvétel 
(különösen közúti 
járművezető jelöltek 
vizsgáztatása, Országos 
Elsősegélynyújtó Verseny 
megrendezése, az 
elsősegélynyújtás Világnap 
megszervezése, 
lebonyolítása); 

g. szociális programok 
szervezése (különösen 
családvédelmi programok, 
kirándulások, táborok, 
„Együtt a jövőért” 
program); 

h. katasztrófasegélyezés 
(hazai és külföldi országok 
özön- és árvíz, valamint a 
hazai belvíz okozta 
katasztrófák károsultjainak 
megsegítése). 

A szervezet tevékenységét a 
Magyar Vöröskeresztről szóló 
1993. évi XL. törvényben 
meghatározott, az 
alapszabályukban vállalt 
feladatok, valamint a 
„Stratégia 2010-2020.” 
célkitűzései határozzák meg.  

115.  253189        2 Magyar 
Rákellenes Liga 
támogatása 

A Magyar Rákellenes Liga 
tevékenysége a széles körű 
felvilágosításra és a személyes 
tanácsadásra irányul, ezzel 
segítik a rákbetegeket a 
gyógyulásban, illetve az 
egészséges embereket a rák 
megelőzésében. A Liga 
tevékenysége során – többek 
között – elkötelezett civilek 
bevonásával hirdeti az 
egészség fontosságát, a 
nehezen megközelíthető 
régiókba szűrőbuszokat indít, 
valamint betegklubokat 
szervez a rákkal küzdők 
számára, továbbá akkreditált 
továbbképzéseket szervez. 

egyesület  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   



10896 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 221. szám
 

 

 

116.  303079        3 Egészségügyi 
társadalmi, civil és 
non-profit 
szervezetek 
működési támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet 
a népegészségügyi és 
egészségpolitikai szempontból 
kiemelt szakmai feladatok 
végrehajtásának támogatására 
egészségügyi civil és egyéb 
nonprofit szervezetek 
bevonásával. 

civil szervezet, 
közalapítvány 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

117.  253178       4 Magyar ILCO 
Szövetség Kaposvár 
támogatása  

Az előirányzat a Magyar 
ILCO Szövetség támogatásán 
keresztül hozzájárulást biztosít 
a. sztómával élők 

érdekvédelmének 
ellátásához, utóápolásuk 
megszervezéséhez, 
egészségvédelmi 
továbbképzéséhez, 
rehabilitációjuk 
elősegítéséhez; 

b. sztómás fiatalok számára 
nyári üdültetés 
biztosításához; 

c. tanácsadó szolgálat 
fenntartásához, az 
önkéntesek képzéséhez; 

d. nemzetközi 
kongresszusokon való 
részvételhez, konferencia 
szervezéséhez; 

e. az „ILCO 
Hírmondó”megjelentetéséh
ez; 

f. sorstársi beteglátogatás 
szervezéséhez. 

egyesület  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

118.  331139        5 Magyar 
Gyermekonkológiai 
Hálózat 

Az előirányzat forrást biztosít 
a Magyar Gyermekonkológiai 
Hálózat által fenntartott 
gyermekkori daganatos 
betegségek kiindulására, 
kiterjedésre és szövettani 
típusára, prognosztikai 
faktoraira, a kezelés módjára 
és eredményességére, illetve a 
beteg további sorsára, késői 
utánkövetésére vonatkozó 
adatokat összegző Országos 
Gyermektumor Regiszter 
működtetéséhez. 

egyesület  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

119.  331939        6 Daganatos 
Betegek Lelki 
Rehabilitációs 
Otthona  

Az előirányzat forrást biztosít 
a speciális egészségügyi 
problémákkal sújtott egyének 
és családjaik pszichoszociális 
gondozását és rehabilitációját 
végző Daganatos Betegek 
Lelki Rehabilitációs Otthona 
alapfeladatainak ellátásához 
kapcsolódó működési 
kiadások részbeni 
támogatásához. 

egyházi jogi személy kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- – – -   

120.  247223       7 Rákbetegek Az előirányzat egyesület  kérelem alapján előleg egyösszegű - felhatalmazó – -   
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Országos Szervezete felhasználásának célja a 
Rákbetegek Országos 
Szervezete tárgyévi 
működésének támogatása az 
alábbi szakmai feladatok 
mentén: 
a. a magyarországi rákbetegek 

érdekeinek országos 
képviselete, 
érdekérvényesítése; 

b. a rákbetegek hazai 
egyesületeinek, klubjainak 
összefogása és 
meghatározott 
témakörökben közvetlen 
segítése; 

c. a rákbetegséggel, a 
rákbetegek életével 
kapcsolatos széleskörű 
szemléletformálás; 

d. a rákbetegek kellő mértékű, 
humánus és szakszerű 
tájékoztatása, jogaik 
megismertetése, 
érdekképviselete; 

e. segítő szolgáltatások 
biztosítása. 

biztosítható kifizetéssel nyilatkozat 

121.  225960       8 Gézengúz 
Alapítvány a 
Születési 
Károsultakért 

A támogatás célja az 
Alapítvány által a születési 
károsultakért vállalt közfeladat 
ellátásának költségeihez való 
hozzájárulás. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   295313      25 Szociális társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

                    

122.  233628        5 Fogyatékos 
személyek 
érdekvédelmi 
szervezetei; 
közösségi, 
szolidaritási és 
esélyteremtési 
programok 
támogatása 

a. Fogyatékosok országos, 
regionális és helyi 
szervezeteinek és szakmai 
programjaik támogatása, 
egyéb, a fogyatékosok 
érdekében végzett szakmai 
tevékenységek támogatása, 
pályázati lebonyolítási 
költségek támogatása.  

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, 
közalapítvány, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
határon túli szervezet, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

123.  000330        6 Értelmi 
Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik 
Országos 
Érdekvédelmi 

a. Az Értelmi 
Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége 
és tagszervezetei 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   
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Szövetsége működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

b.: egyéb: 
bankforgalmi 

terhelési 
értesítők 
szerint 

124.  245545        7 Siketek és 
Nagyothallók 
Országos 
Szövetsége 

a. A Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége és 
tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

125.  000352        8 
Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek 
Országos 
Szövetsége 

a. A Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos 
Szövetsége és 
tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

126.  000363        9 Magyar Vakok és 
Gyengénlátók 
Országos 
Szövetsége 

a. A Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos 
Szövetsége és 
tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

127.  225322        10 Magyar 
Szervátültetettek 
Országos Sport, 
Kulturális és 
Érdekvédelmi 
Szövetsége 

a. A Magyar Szervátültetettek 
Országos Sport, Kulturális 
és Érdekvédelmi 
Szövetsége és 
tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 221. szám

 
10899

 

 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

szerint 

128.  279167        11 Autisták 
Országos 
Szövetsége 

a. Az Autisták Országos 
Szövetsége és 
tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

129.  298335        12 Siketvakok 
Országos Egyesülete 

a. A Siketvakok Országos 
Egyesülete működésének, 
valamint a célcsoport 
érdekében végzett szakmai 
programjai támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

130.  298346        13 Értelmi 
Sérülteket Szolgáló 
Társadalmi 
Szervezetek és 
Alapítványok 
Országos 
Szövetsége 

a. Az Értelmi Sérülteket 
Szolgáló Társadalmi 
Szervezetek és 
Alapítványok Országos 
Szövetsége és 
tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

 részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

131.  303091        21 Karitatív 
tevékenységet végző 
szervezetek 
támogatása 

Karitatív tevékenységeket 
végző szervezetek, egyházi 
szeretetszolgálatok kiemelt 
programjainak, speciális, 
innovatív szociális 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása. 
Különösen adománygyűjtés, 
segítségnyújtás, 
segélycsomag-készítés, ruha- 
és élelmiszerosztás, étkeztetés, 
katasztrófahelyzetben 
krízisellátás és helyreállítás, 
börtönmisszió, jogi 

civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy 

kérelem alapján  előleg 
biztosítható 

 egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

-  felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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tanácsadás, speciális és 
innovatív programok 
működtetése. 
A szervezetek támogatása 
kiterjed a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
ellátórendszer működtetésére, 
fejlesztésére. 

132.  245634        23 Dévény Anna 
Alapítvány 

a. A Dévény Anna Alapítvány 
működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

133.  197403        24 Kézenfogva 
Alapítvány 

a. A Kézenfogva Alapítvány 
működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: – 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– -   

134.  348906        25 Pszichiátriai 
Érdekvédelmi 
Fórum 

a. A Pszichiátriai 
Érdekvédelmi Fórum 
működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b:–  

a.: előleg 
biztosítható 

b.:– 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– -   

135.  348917        26 Afázia Egyesület Az Afázia Egyesület 
működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

136.  348928        27 Démoszthenész 
Beszédhibások és 
Segítőik Országos 
Érdekvédelmi 
Egyesülete 

A Démoszthenész 
Beszédhibások és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi 
Egyesülete működésének és 
szakmai programjainak 
támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   351739      27 Család- és ifjúságügyi 
társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek és közösségi 
programok támogatása 

                    

137.  351740        1 Esélyteremtési és 
önkéntes programok, 
feladatok támogatása 

Esélyegyenlőségi, 
esélyteremtési területeket 
érintő támogatást nyert 
Európai Uniós (REC) 
pályázatok megvalósításához a 
tagállami önrész biztosítása.  

központi költségvetési 
szerv, civil szervezet, 
közalapítvány, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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Az emberkereskedelem 
áldozatai számára biztonságos 
elhelyezést és komplex 
szolgáltatásokat nyújtó 
Átmeneti Szállások 
működtetése. 
Szemléletformálást célzó helyi 
és országos kampányok és 
programok megvalósítása, 
esélyegyenlőségi, 
esélyteremtési területen 
tevékenykedő helyi 
szervezetek 
együttműködésének 
fejlesztése. Az önkéntes 
tevékenységet népszerűsítő, az 
állampolgárokat önkéntes 
tevékenységre aktivizáló 
programok támogatása. 

költségvetési szerv, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli szervezet 

meghatározottak 
szerint (az EU 

jóváírását követő 60 
napon belül) 

138.  368495        2 Családbarát 
Ország Nonprofit 
Kft. működésének 
támogatása  

Az előirányzat biztosít forrást 
a Családbarát Ország 
Nonprofit Kft. komplex 
családpolitikai, nőpolitikai, 
idősügyi és gyermekjóléti 
szakmai feladatainak, 
tervezésének és 
megvalósításának 
biztosítására; családpolitikai 
célú kampányok és 
rendezvények előkészítésére 
és lebonyolítására; szakmai, 
módszertani anyagok 
előkészítésére. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

 -   

139.  376039        3 Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete 
működésének 
támogatása 

Az előirányzat forrást biztosít 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete részére közhasznú 
tevékenysége körében 
ellátandó feladatai 
elvégzésére. 
Az anyaság tiszteletére 
nevelés, a házasságért és a 
jövő generációért érzett 
felelősség erősítése, a 
nagycsaládok sajátos 
érdekeinek képviselete és 
szolgálata, a nagycsaládok 
egymást ismerő és segítő 
közösségekké szervezése. 

közhasznú 
tevékenységet végző 
civil szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

 -   

140.  249545   35 Hozzájárulás a lakossági 
energiaköltségekhez 

Támogatás kifizetés a gáz- és 
távhő szolgáltatók számára. 

gazdasági társaság Korm. rendelet 
alapján 

előleg nem 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Kincstár -  

141.  265967    39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása a. Szociális intézményi 
jogviszonya alapján 
ellátásban vagy 
szolgáltatásban részesülő 
személyek 
munkarehabilitációs célú 
fejlesztő foglalkoztatása 
támogatás biztosításával 

b. A fejezeti kezelésű 

a.: civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: SZGYF 
b.: - 

-   
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előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

szerint 

142.  264912    46 Megváltozott munkaképességűek 
munkaerő-piaci integrációját elősegítő 
programok 

a. A megváltozott 
munkaképességű emberek 
munkaerő-piaci 
integrációját elősegítő 
programok támogatása, a 
társadalom és a 
munkáltatók 
érzékenyítésének, illetve 
védett munkahelyeken 
előállított javak piacra 
jutásának támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek 
nem minősülő egyéb 
szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

143.  264923    47 Megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásának 
támogatása 

a. A megváltozott 
munkaképességű emberek 
foglalkoztatásának és a 
foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó fejlesztésének 
megvalósítása a 
megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint 
a megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók 
foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. 
rendelet szerint nyújtott 
támogatás biztosításával. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
gazdasági társaság,  
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek 
nem minősülő egyéb 
szervezet 
b.: Kincstár 

a.: pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: Budapest 
Főváros 

Kormányhivatala 
b.: - 

-   

144.  343451    48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós 
illeték 

A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és a 
pénzügyi tranzakciós illeték 
biztosítása. 

Kincstár – – egyéb: 
bankforgalmi 

terhelési 
értesítők 
szerint 

- – – -   

   295224    50 Kulturális szakmai feladatok 
támogatása 

                    

145.  351751      1 Magyar Állami Operaház - 
Eiffel Bázis 

a. A Magyar Állami Operaház 
és Erkel Színház 
műhelyháza és 
próbacentruma létrehozását 

a.: központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– -   
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célzó beruházásról és a 
Magyar Állami Operaház 
korszerűsítésének 
előkészítéséről szóló 
1555/2015. (VIII. 7.) Korm. 
határozat szerint a Magyar 
Állami Operaház és Erkel 
Színház műhelyháza és 
próbacentruma 
létrehozásával kapcsolatos 
szervezési, tervezési, 
felújítási, műszaki és egyéb 
beruházási célú feladatok 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

b.: egyéb: 
bankforgalmi 

terhelési 
értesítők 
szerint 

146.  359795      2 Magyar Állami Operaház 
Andrássy úti épületének 
felújítása 

a. Az előirányzat a Magyar 
Állami Operaház Andrássy 
úti épületének felújításához 
biztosít forrást. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– -   

147.  300924      3 Emlékpont Központ 
támogatása 

Az előirányzat a 
hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeum által 
működtetett Emlékpont 
kiállítóhely működtetésére és 
szakmai feladatainak ellátására 
szolgál. 

helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

148.  359917      4 Modern Opera beruházása a. Az előirányzat célja a 
Budapesti Music Center 
stagione (befogadó) 
rendszerben működő, 
társulat nélküli 
operaházának 
megvalósításához 
szükséges forrás biztosítása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

149.  375195      5 Árpád-ház Program 
tudományos-szakmai 
projektjeinek támogatása 

Az előirányzat célja az Árpád-
ház Program első üteme 
keretében, 2018–2023 között 
megvalósuló tudományos-
szakmai alprogramok 
végrehajtásának támogatása 
[az Árpád-ház Program első 
üteme keretében, 2018–2023 
között megvalósuló 

költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy  

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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tudományos-szakmai 
alprogramok részletes 
végrehajtási tervéről, az ehhez 
szükséges források 
biztosításáról, valamint az 
Árpádok történelmi művét 
bemutató, Székesfehérváron 
megvalósuló hazai kiállítás 
előkészítésének folytatásáról 
szóló 1109/2018. (III. 19.) 
Korm. határozat alapján]. 

150.  372151      6 A TIT Budapesti Planetárium 
épületének felújítása 

Az előirányzat célja a TIT 
Budapesti Planetárium 
épületének felújításához, a 
felújítás előkészítéséhez 
szükséges forrás biztosítása. 

civil szervezet kérelem alapján  előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

151.  344740      7 Liget Budapest projekt 
előkészítése és megvalósítása 

a. Az előirányzat a Városliget 
megújításáról és 
fejlesztéséről szóló 2013. 
évi CCXLII. törvényben 
megfogalmazottak 
érdekében forrást biztosít a 
Liget Budapest projekt 
előkészítésére és 
megvalósítására, valamint a 
projekt során felmerülő 
szervezési, műszaki és 
egyéb szakmai feladatok 
végrehajtására. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

152.  353762      8 A Fővárosi Nagycirkusz 
elhelyezése és kialakítása 

a. Az előirányzat célja, hogy 
forrást biztosítson a Liget 
Budapest Projekt keretein 
belül a Fővárosi 
Nagycirkusz 
elhelyezésének és új 
épületének kialakítása során 
felmerülő szervezési, 
műszaki és egyéb szakmai 
feladatok végrehajtására. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

153.  354862      9 A Budai Vígadó 
felújításának támogatása 

A Budai Vigadó felújítása 
érdekében szükséges források 
biztosításáról szóló 
1406/2015. (VI. 19.) Korm. 
határozat szerinti felújítással 
kapcsolatos szervezési, 
tervezési, felújítási, műszaki 
és egyéb beruházási célú 
feladatok támogatása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívüli 
szervezet esetén: 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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154.  358973      10 Makovecz Imre Alap a. Az előirányzat célja a 
Makovecz Imre 
életművének gondozásáról 
szóló 2022/2015. (XII. 29.) 
Korm. határozattal a 
Makovecz Imre életművét 
képező tervek 
megvalósítása és épületek 
felújítása érdekében 
létrehozott Makovecz Imre 
Alap (MIA) forrásainak 
terhére megszülető egyedi 
döntésekből eredő építések 
és felújítások 
finanszírozásának 
biztosítása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet, egyházi jogi 
személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: Áh-n kívüli 
szervezet esetén: 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

155.  360162      11 Nemzeti Művelődési Intézet 
közművelődési szakmai 
szolgáltatást ellátó új 
épületének beruházása, 
Lakitelek 

Az előirányzat a lakiteleki 
Népfőiskola Alapítvány 
közművelődési szakmai 
szolgáltatást ellátó gazdasági 
társasága, az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Kft. 
épületének megvalósításához 
szükséges forrás biztosítására 
szolgál. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, 
közalapítvány, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

 egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

156.  358984      12 Bartók Év A Bartók-év programjainak 
megvalósítása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, 
közalapítvány, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

157.  367128      13 Arany János-emlékév 
programjainak támogatása 

Az Arany János-emlékév 
programjainak 
megvalósításához szükséges 
feladatokról szóló 1066/2017. 
(II. 9.) Kormányhatározat 
alapján létrehozott 
Emlékbizottság által 
jóváhagyott cél- és 
feladatrendszer szerinti 
programok megvalósítása és 
az Emlékbizottság 
működésének támogatása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, határon 
túli egyház, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
határon túli szervezet, 
magánszemély 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

158.  369117      14 Kodály-év Az előirányzat biztosítja a 
Kodály Program keretében 
rendezvények, képzések, 
ismeretterjesztő programok, 
kiállítások, koncertek, 
előadások megvalósítását, 
filmek és interaktív 
fejlesztések létrehozását, 
versenyek, pályázatok 
lebonyolítását és kiadványok 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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megjelentetését, továbbá a 
programhoz kapcsolódó 
arculattervezés és egyéb 
kommunikációs feladatok 
támogatását. 

vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet 

159.  372328      15 A Szolnoki Szigligeti 
Színház felújítása 

a. Az előirányzat célja a 
Szolnoki Szigligeti Színház 
épületének felújításához, a 
felújítás előkészítéséhez 
szükséges forrás biztosítása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: helyi önkormányzat 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

- -   

160.  372162      16 A Fonó Budai Zeneház 
felújítása 

a. Az előirányzat célja a Fonó 
Budai Zeneház Budapest 
XI. kerület, Sztregova utca 
3. szám alatti épületének 
felújításához, a felújítás 
előkészítéséhez szükséges 
forrás biztosítása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: nonprofit gazdasági 
társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

- -   

161.  379040    17 A kecskeméti Katona 
József Színház felújítása  

a. Az előirányzat célja a 
kecskeméti Katona József 
Színház, valamint a Ruszt 
József Stúdiószínház 
komplex felújítása 
(korszerűsítése, átalakítása, 
bővítése), továbbá a 
kapcsolódó fejlesztések 
(környezetrendezés, 
közparkoló-építés) 
megvalósítása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: helyi önkormányzat 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.:- 

- -  

162.  370151      18 Hódmezővásárhelyi ágazati 
fejlesztések 

Az előirányzat célja 
Magyarország Kormánya és 
Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával 
összefüggő feladatokról szóló 
1840/2017. (XI. 10.) Korm. 
határozat 4. pont a) és e) 
alpontjában meghatározott 
feladatok végrehajtásához 
szükséges forrás biztosítása. 

helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján 
Kormány 

határozat alapján 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

163.  375228      20 Thália Színház és a 
Mikroszkóp Színpad 

Az előirányzat célja a Thália 
Színház és a Mikroszkóp 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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fejlesztésének támogatása Színpad szakmai megújulását 
biztosító infrastrukturális 
felújítások, fejlesztések, 
eszközbeszerzések támogatása 
a Thália Színház és a 
Mikroszkóp Színpad 
fejlesztéseinek támogatásáról 
szóló 1060/2018. (II. 22.) 
Korm. határozat alapján. 

kifizetéssel 
egyösszegű 
kifizetéssel 

164.  382462    21 A K–12 Mesterszalon 
kialakítása 

A K–12 Mesterszalon 
kialakítására és működésére 
biztosít forrást. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -  

165.  375073      22 Közép- és Kelet-Európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 
fejlesztéseinek támogatása 

Az előirányzat célja a Közép- 
és Kelet-Európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány egyes 
infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása az 
erről szóló 1128/2018. (III. 
19.) Korm. határozat alapján. 
a) Kertész Imre Intézet 
kialakítása és felújítása, 
b) Terror Háza Múzeum 
felújításának előkészítése. 

közalapítvány kérelem alapján 
Korm. határozat 

alapján 

előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

166.  296435    51 Fejezeti általános tartalék A fejezet ágazati felügyelete 
alá tartozó, év közben 
felmerülő feladatok, likviditási 
problémák megoldása. A 
Kormány egyedi határozatával 
biztosított többletek 
felhasználása. 

államháztartáson belüli 
és kívüli szervezetek 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

– – – –   

 

               

„ 
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2. melléklet a …/2019. (…) EMMI rendelethez 

 

„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. évi fejezeti kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

   A   B   C   D   E   F   G  H  I  J  K  L  M  N  O 
    

Áht- 
azonosító 

   
Cím 
név 

   
Alcím 

név 

   
Jogcím- 
 csoport- 

név 

   
  

Jogcímnév 

   
  

Előirányzat célja 

   
  

Kifizetésben részesülők 
köre 

  
Támogatás  

biztosításának  
módja 

  
  

Támogatási 
előleg 

  
Rendelkezésre 

bocsátás 
módja 

  
Visszafizetés  

határideje 

  
  

Biztosíték 

  
  

Kezelő szerv 

  
  

Lebonyolító 
szerv 

 Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí 
rozott 

költségvetési 
támogatás 
közremű- 

ködő 
szervezete 

   005412  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok                     
   005708    2 Normatív finanszírozás                     

 1.  244234      3 Köznevelési célú 
humánszolgáltatás és működési 
támogatás 

a. Az előirányzat biztosít 
forrást a nevelési-oktatási 
intézményben, pedagógiai 
szakszolgálati 
intézményben pedagógus-
munkakörben, a nevelő-, 
oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörben 
foglalkoztatottak után a 
központi költségvetésről 
szóló törvényben 
megállapított átlagbér alapú 
támogatáshoz. 

b. Az előirányzat forrást 
biztosít a nemzetiségi 
önkormányzat vagy az 
egyházi jogi személy által 
fenntartott nevelési-oktatási 
intézményre és pedagógiai 
szakszolgálati intézményre 
tekintettel a nemzetiségi 
önkormányzat és a bevett 
egyház részére a központi 
költségvetésről szóló 
törvényben megállapított 
működési támogatáshoz. 

c. Az előirányzat forrást 
biztosít a gyermek-, tanulói 
étkeztetéshez az óvodai, 
egységes óvoda-bölcsődei, 
általános iskolai, középfokú 
iskolai, kollégiumi 
étkeztetés támogatására a 
költségvetési törvényben 
meghatározottak szerint. 

d. A fejezeti kezelésű 

a., c.: nemzetiségi 
önkormányzat, egyházi 
jogi személy, vallási  
egyesület és a nemzeti 
köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 
(a továbbiakban: Nkt.) 
2. § (3) bekezdés b) 
pont bd) alpontja 
szerinti fenntartó 
b.: nemzetiségi 
önkormányzat, bevett 
egyház 
d.: Magyar 
Államkincstár (a 
továbbiakban: Kincstár) 

a.-c.: kérelem 
alapján 

d.: - 

a.-c.: előleg 
biztosítható 

d.: - 

a.-c.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
d.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a-c.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

d.: - 

– a.-c.: 
igénybe 
vehető 

d.: - 

  

2. melléklet a 35/2019. (XII. 30.) EMMI rendelethez
„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
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előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

 2.  343328      4 Hit- és erkölcstanoktatás és 
tankönyvtámogatás 

a. Az előirányzat az Nkt. 
35.§-a és 35/A. §-a szerinti, 
az állami fenntartású 
iskolában biztosított hit- és 
erkölcstanoktatáshoz 
szükséges államilag 
garantált finanszírozáshoz 
nyújt fedezetet. Az Nkt. 
35/B. §-a alapján a hit- és 
erkölcstanoktatás tartalmát 
az egyházak határozzák 
meg, így az ahhoz 
alkalmazásra kerülő 
tankönyvet is. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: bevett egyház, belső 
egyházi jogi személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- – – igénybe 
vehető 

  

 3.  348728      5 Köznevelési szerződések a. Az előirányzat a 
köznevelési szerződések 
alapján az egyházi jogi 
személyek, vallási 
egyesületek, a nemzetiségi 
önkormányzatok és egyéb 
nem állami szervezetek 
által fenntartott köznevelési 
intézményeket megillető 
támogatásokra, valamint 
azok igénylésének és 
feltételeinek 
megállapításával, továbbá 
folyósításával és a 
felhasználás ellenőrzésével 
kapcsolatos kiadásokra 
nyújt fedezetet. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: egyházi jogi 
személyek, nemzetiségi 
önkormányzatok, 
vallási egyesületek és 
magán köznevelési 
intézmények fenntartói 
b.: Kincstár 

a: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosíthat

ó 
b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 
bankforgal
mi terhelési 

értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

   198620    3 Felsőoktatási feladatok támogatása                     
 4.  297424      2 Lakitelek Népfőiskola 

támogatása 
A támogatás egyrészt a 
főiskola napi működési 
költségéhez, másrészt a 
Kárpát-medencei népfőiskolai 
programok finanszírozásához 
járul hozzá. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

–  -   

   198619    4 Köznevelési feladatok támogatása                     
 5.  255656      4 Köznevelés speciális 

feladatainak támogatása 
a. Az előirányzat fedezetet 

nyújt a tanulmányi és 
tehetséggondozó versenyek 
támogatására. Az 
előirányzat biztosítja 

a.-g. gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 

a.-m: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
n.: – 

a-m.: előleg 
biztosítható 

n.: – 

a-m.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

a-m.: igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 

a-m.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

n.: – 

– a-m.: 
igénybe 
vehető 

n.: - 
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továbbá a köznevelés, 
köznevelés-fejlesztési 
tevékenységekhez 
kapcsolódó kutatási és 
tájékoztatási feladatok, 
valamint a köznevelés, 
köznevelés-fejlesztést 
érintő egyes nemzetközi 
feladatok finanszírozásának 
forrását, a diagnosztikus 
mérés, mérés-értékelés 
szakmai fejlesztését is. 

b. Az előirányzat 
hozzájárulást biztosít a 
köznevelés-fejlesztési 
stratégia megvalósítása 
keretében a 
környezettudatos nevelés 
programjaihoz, a 
köznevelés-fejlesztési 
stratégiához kapcsolódó 
egyéb feladatok 
megvalósításához, a hazai 
és nemzetközi versenyeken, 
diákolimpiákon való 
részvétellel és 
felkészüléssel kapcsolatos 
feladatokhoz, a hazai és 
nemzetközi versenyek 
szervezéséhez.  

c. Az előirányzat a 
nemzetiségi köznevelés 
tartalmi fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok 
részeként hozzájárulhat a 
nemzetiségi oktatás 
megújuló részletes 
követelményei alapján a 
nemzetiségek oktatásához 
kapcsolódó 
alapdokumentumok 
(részletes fejlesztési 
feladatok, érettségi 
vizsgakövetelmények és 
vizsgaleírások, stb.) 
kidolgozásához. 

d. Az előirányzat a kétoldalú 
egyezményekben 
meghatározott nemzetiségi 
oktatási feladatok 
támogatásaként hozzájárul 
az óvónők, tanítók és 
tanárok nyelvi módszertani 
továbbképzéséhez; 
anyaországi anyanyelvi 
programokhoz az iskolás 
korosztálynak; 
vendégtanárok 
fogadásához; anyaországi 
tankönyvek behozatalához; 

nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi pedagógiai 
intézetek, köznevelési- 
és felsőoktatási 
intézmények, 
intézményfenntartók, 
Budapesti Goethe 
Intézet, egyházi jogi 
személy, magánszemély 
(amennyiben a pályázó 
az elnyert támogatás 
összegéből ösztöndíjra 
fordítható összeget is 
igényel), külföldi 
szervezet 
h.-i. nemzetiségi 
önkormányzati, egyházi 
és magán köznevelési 
intézmények, illetve 
fenntartóik 
j-m. gazdasági társaság, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi pedagógiai 
intézetek, köznevelési- 
és felsőoktatási 
intézmények, 
intézményfenntartók, 
n.: Kincstár 

kifizetéssel 
n: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 
n.: - 
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kiküldetéssel kapcsolatos 
költségekhez, továbbá a 
kétoldalú oktatási 
csereprogramok, 
nyelvoktatás fejlesztését 
célzó együttműködések a 
közoktatási 
tapasztalatcseréket lehetővé 
tevő nemzetközi 
konferenciák, 
rendezvények, találkozók 
támogatására, a nemzetközi 
oktatási képzési 
módszertani tapasztalatok 
cseréjének elősegítésére, 
anyanyelvi vendégtanár 
programok támogatására 
nyújt fedezetet. 

e. Az előirányzat az Útravaló 
ösztöndíjprogram Út a 
tudományhoz alprogramja 
részeként forrást nyújt a 
természettudományok iránt 
érdeklődő diákok 
tehetséggondozására. A 
program során a 
kutatócsoportot vezető 
tanár, valamint a diák is 
ösztöndíjban részesülhet. 

f. Az előirányzat forrást 
biztosít a pedagógiai 
szakszolgálati 
tevékenységekhez 
kapcsolódó szakmai 
feladatok 
megvalósításához. Ezen 
előirányzat szolgálja a – 
tankerületi, megyei, 
valamint országos szinten 
megvalósításra kerülő – 
konzultatív szakmai 
tanácskozások, fórumok 
megtartását is. 

g. Az előirányzat – oktatásért 
felelős miniszter ágazati 
irányítási jog- és 
feladatkörébe tartozó 
feladatok ellátása 
érdekében – forrást biztosít 
a szükséges elemzések, 
programfejlesztések, 
tanügyi, köznevelés-
igazgatási koncepciók, 
szakmai dokumentumok 
kidolgozásának 
támogatásához, két tanítási 
nyelvű, nemzetiségi, sajátos 
nevelési igényű tanulók 
irányelveinek, egyéb 
kerettanterveknek a 
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kidolgozásához, nevelési-
oktatási programok 
kifejlesztésének 
támogatásához, a 
környezeti neveléssel, 
egészségneveléssel 
kapcsolatos programok 
támogatásához, valamint a 
fenti feladatokkal 
kapcsolatos reprezentációs 
kiadásokhoz. 

h. Az előirányzat forrást 
biztosít az Arany János 
Programok támogatására. 

i. Az előirányzat forrást 
biztosít a nemzetiségi 
tankönyvbeszerzéshez. 

j. Az előirányzat forrást 
biztosít az Országos Diák 
Tanács támogatására, az 
Európai Parlamenti Modell 
magyarországi mozgalma 
magyarországi versenyének 
megrendezésére, a 
nemzetközi versenyre 
történő kiutazásra. 

k. Az előirányzat forrást 
biztosít a tanév rendje 
rendelet szerinti témahetek 
megvalósítására. 

l. Az előirányzat forrást 
biztosít az Ökoiskolával és 
Zöldóvodával kapcsolatos 
feladatok ellátására.   

m. Az előirányzat forrást 
biztosít az óvodai digitális 
fejlesztések 
megvalósítására. 

n. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

 6.  282178      5 Nemzeti Tehetség Program a. Az előirányzat biztosítja a 
Nemzeti Tehetség Program 
finanszírozását, a 
tehetségek segítésére 
fordított támogatások 
hatékonyabb felhasználását. 
Az előirányzat 
felhasználásával 
biztosítható, hogy a 
tehetséges fiatalok 
tehetségük jellegének és 
szintjének megfelelő, 
folyamatos segítséget 
kapjanak tehetségük 
kibontakoztatásához, 
valamint a tehetség 
hasznosulásának 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: – 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: – 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: nem határon 
túli Áh-n kívüli 

szervezet, 
valamint az Áh-n 

belül nem az 
EMMI fejezet 
irányítása alá 

tartozó 
kedvezményezett: 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 
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támogatásához. 
A tehetségek segítése és 
fejlesztése az innováció és 
kreativitás ösztönzését és 
elterjedését, az 
esélyteremtést, a hátrányos 
helyzet leküzdését, az 
életpálya helyes irányba 
terelését, az életpálya 
sikerességét, a társadalmi 
mobilitást, a gazdasági 
növekedést, a magasabb 
versenyképességet, 
valamint a közösségek és az 
egész társadalom kohézióját 
egyaránt szolgálja. A 
Nemzeti Tehetség 
Programnak példa- és 
értékteremtő szerepe van. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

minősülő hazai és 
határon túli egyéb 
szervezet, köznevelési 
és felsőoktatási 
intézmény 
b.: Kincstár 

 7.  338495      8 Szakmai, tanügy-igazgatási 
informatikai feladatok 
támogatása 

A központi 
adatszolgáltatáshoz, a 
diákigazolvány online 
igényléséhez, a Köznevelési 
Regisztrációs És Tanulmányi 
Alaprendszer (KRÉTA), 
illetve az ezek működtetésével 
összefüggő kiadásokhoz 
történő hozzájárulás. 

fejezet irányítása alá 
tartozó költségvetési 
szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 8.  368917      9 Tarpai sportkollégium 
támogatása 

A Tarpai Sportkollégium 
működésének támogatása. 

Tarpai Sportkollégium, 
Tarpa Sport Club 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 9.  343617      11 Kis létszámú hit- és 
erkölcstanoktatás kiegészítő 
támogatása 

A 20/2/4 Hit- és 
erkölcstanoktatás és 
tankönyvtámogatás 
előirányzaton biztosított 
támogatáson túl az előirányzat 
terhére a kislétszámú (8 fő 
alatti) csoportokban 
szervezhető hit- és 
erkölcstanoktatáshoz az 
oktatásért felelős miniszter 
által nyújtható további 
támogatás. 

bevett egyház, belső 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 10.  348573      12 Erzsébet gyermek- és 
ifjúsági táborok támogatása 

a. Az Erzsébet programról 
szóló 2012. évi CIII. tv. 
alapján az előirányzat 
támogatja a gyermekek, 
tanulók évközi és nyári 
táboroztatását, 
táborszervezését, valamint a 
gyermeküdültetéssel 
kapcsolatos infrastruktúra 

a.: EKGYA, központi 
költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján,  

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat, 
jelzálogjog  

b.: - 

– -   
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fejlesztését és 
működtetését. 
Az Erzsébet program 
végrehajtásáról a Magyar 
Nemzeti Üdülési 
Alapítvány mellett az 
Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány 
(a továbbiakban: EKGYA) 
gondoskodik. 
Az Erzsébet program 
végrehajtása érdekében az 
EKGYA ellátja az ifjúsági- 
és gyermekprogramokban 
való részvételhez, gyermek- 
és ifjúsági táborok 
szervezéséhez kapcsolódó 
feladatokat, valamint az 
ezekhez kapcsolódó 
szervezési és lebonyolítási 
teendőket. 
A fejezeti kezelésű 
előirányzat célja az 
EKGYA részére közvetlen 
támogatás nyújtása a fenti 
feladatok ellátásához. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

értesítők 
szerint 

 11.  207221      13 Nem önkormányzati 
fenntartású köznevelési 
intézmények központi 
előirányzata 

Nem önkormányzati 
fenntartású köznevelési 
intézmények működési 
kiadásainak biztosítása. 

nevelési-oktatási 
intézmények, 
köznevelési 
intézmények, 
köznevelési 
intézményfenntartó 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

12. 379395   14 2019-2027 közötti idegen 
nyelvi stratégia megvalósítása 

a. Az előirányzat forrást 
biztosít az idegen nyelvi 
programmal összefüggő 
feladatok (pályáztatás 
lebonyolítása, központi 
koordinációs és 
informatikai feladatok 
elvégzése, a 
kedvezményezettek 
ösztöndíjként történő 
támogatása, biztosításuk 
finanszírozása, külföldi 
nyelviskolák, oktatási 
intézmények támogatása) 
ellátására.  

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: közalapítvány, 
fejezet irányítása alá 
tartozó költségvetési 
szerv, külföldi 
szervezet, határon túli 
természetes személy, 
határon túli egyesület, 
határon túli szervezet, 
határon túli intézmény, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
határon túli egyházi 
intézmények, határon 
túli és magyarországi 
köz- és felsőoktatási 
intézmények 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: -  

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

- -  

13. 381106   15 Ingyenes tankönyvellátás A köznevelési rendszerben nonprofit szervezet, kérelem alapján előleg egyösszegű - felhatalmazó - -  
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támogatása valamennyi nappali 
rendszerben tanuló, valamint a 
szakképzésben tanulók 
számára térítésmentes 
tankönyvellátás biztosítása, 
beleértve a nappali rendszerű 
nemzetiségi iskolai nevelés-
oktatásban résztvevő tanulók 
ingyenes nemzetiségi 
tankönyvekkel való ellátását 
is. 

fejezeti irányítása alá 
tartozó költségvetési 
szerv 

biztosítható kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

nyilatkozat 

   198642    5 Egyéb feladatok támogatása                     
 14.  349428      1 Centenáriumi 

megemlékezések 
Az előirányzat támogatást 
biztosít  
a. egy központi I. 

világháborús emlékmű 
létrehozásának 
előkészítéséhez és 
létrehozásához;  

b. I. világháborús 
emlékművek 
helyreállításához; 

c. I. világháborús, vagy az I. 
világháborúhoz kapcsolódó 
gyűjtemények, műkincsek 
megvásárlásához 

d. a magyar nemzet I. 
világháborús részvételét, 
szerepét és tragédiáit 
bemutató hazai és 
nemzetközi I. világháborús 
kiállítás megszervezéséhez 
és a kapcsolódó fejlesztések 
(beruházások) 
megvalósításához;  

e. I. világháborús honlap 
fejlesztéséhez; 

f. oktatási és képzési 
programelemek 
(pedagógusképzés, 
diákvetélkedők stb.) 
megvalósításához 
kapcsolódó innovatív 
fejlesztésekhez, 
kutatásokhoz;  

g. tudományos művek 
megjelentetéséhez, 
tudományos és kulturális 
rendezvények, művészeti 
tevékenységek 
megvalósításához, valamint 
játék- és 
dokumentumfilmek 
forgatókönyveinek 
megalkotásához; 

h. a program- és pályázati 
iroda működtetéséhez. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

 egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

-  felhatalmazó 
nyilatkozat 

–  igénybe 
vehető 

  

 15.  355162      2 A Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és 

A Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és 

civil szervezet, 
közalapítvány, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  



10916 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 221. szám
 

 

 

kényszermunkások emlékéve 
programjainak támogatása 

kényszermunkások emlékéve 
keretében megvalósuló 
feladatok teljes körű ellátása. 

költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

 16.  358595      3 Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékéve 
programjainak támogatása 

Az előirányzat támogatást 
biztosít az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékéve 
keretében megvalósuló 
programok megvalósítására. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

-  felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 17.  359462      4 Peres ügyek Az előirányzat 
felhasználásának célja az 
egészségügyi ágazatnál 
folyamatban lévő peres 
eljárások éves kalkulált 
járulékos költségei - kártérítési 
és cafeteria tárgyú peres 
eljárások kifizetéseinek 
biztosítása (beleértve az 
Állami Egészségügyi Ellátó 
Központnál lévőket is). 

költségvetési szerv, 
gazdasági társaság,  

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

-  felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 18.  368862      5 Autista gyermekeket 
gondozó központ támogatása, 
Lakitelek 

Az előirányzat 
felhasználásának célja az 
autizmus spektrum zavarral 
diagnosztizált gyermekek, 
fiatalok és felnőttek, valamint 
családjaik egyéni szükségletek 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

-  felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 221. szám

 
10917

 

 

szerinti támogatása, valamint 
az őket támogató 
ellátórendszer fejlesztése. 

 19.  368873      6 László Gyula Intézet 
támogatása 

Az előirányzat az őstörténeti 
kutatások rehabilitációjával 
foglalkozó László Gyula 
Intézet alapításához és 
működéséhez szükséges 
forrást biztosítja. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 20.  368851      7 Hangszercsere program Az előirányzat forrást biztosít 
az egyházi jogi személyek, 
valamint az állami 
intézményfenntartók alatt 
működő intézményekben 
hangszerek cseréje, továbbá a 
Mindennapos Éneklés 
Program feladatainak 
ellátásához, illetve a szellemi 
kulturális örökség 
megőrzéséről szóló 
Kormányközi Bizottság 
tagjaként vállalt feladatok 
támogatása, és a Kodály 
Program feladatainak 
ellátásában vállalt hazai és 
nemzetközi programok, illetve 
az ezekkel összefüggő 
kiadásokhoz történő 
hozzájáruláshoz. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, köznevelési és 
felsőoktatási intézmény 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 21. 359117    8 Tudatos nemzeti közjogi 
gondolkodás és a magyar 
kulturális értékek megőrzése és 
fejlesztése 

Az előirányzat terhére 
finanszírozható a 
nagyközönség számára 
közvetlenül hozzáférhetővé 
tett zenei hagyományok 
életben tartása és közkinccsé 
tétele, illetve a fiatal 
nemzedékek hazájuk iránti 
elhivatottságának növelése a 
Magyarország 
Alaptörvényében felvázolt 
jövőképnek megfelelően. 

költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég 

kérelem alapján, 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

 

   270190      18 Határon túli oktatási és 
kulturális feladatok támogatása 

                    

 22.  295013        2 Határon túli 
kulturális feladatok 
támogatása 

A határokon túl élő magyar 
nemzeti közösségeknek 
nyújtott támogatások 
elsősorban az anyanyelvi 
kultúra és önazonosságtudat 
megőrzését, ápolását és 
fejlesztését szolgálják, továbbá 
a magyar-magyar kulturális 
kapcsolatok elmélyítését és 
élénkítését, illetve az egyes 
területeknek a magyar nemzeti 
kultúrába való beépülését is 
segítik.  Ezzel összhangban ez 
az előirányzat képezi az 
előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény 
(a továbbiakban: Emtv.) 
alapján meghirdetendő, a 
határon túli előadó-művészeti 
szervezetek (színházak és 
táncegyüttesek) szakmai 
programmegvalósításának 
támogatási keretösszegét; 
valamint a kulturális 
nemzetpolitikai célok 
megvalósítását az egységes 
kárpát-medencei kulturális tér 
kialakításának érdekében, 
hozzájárulva a kárpát-
medencei magyar identitás 
erősítéséhez. 

egyházi jogi személy, 
határon túli egyház, 
határon túli, létesítő 
okiratuk szerint előadó-
művészeti szervezetek, 
határon túli kulturális 
szervezetek, határon 
túli intézmények, 
határon túli 
egyesületek, határon 
túli természetes 
személy, külföldi 
személy, külföldi 
szervezet 

 23.  348662        4 Határon túli 
köznevelési 
feladatok 
támogatása 

A fejezeti kezelésű előirányzat
a következő ösztöndíjazási és
köznevelési feladatok,
programok ellátásához nyújt
fedezetet, illetve biztosít
hozzájárulást: 
- a magyarországi és 

szülőföldi pedagógus-
továbbképzések, nyári 
akadémiák támogatása; 

- a határon túli magyar 
köznevelés szakmai 
szervezeteinek és 
intézményrendszerének: 
módszertani központok, 
pedagógus szövetségek, 
egyesületek működésének, 
fejlesztésének, 
programjainak támogatása; 

- a határon túli magyar 
tankönyvírás elősegítése, 
fejlesztése, a tankönyves 
műhelyek munkájának 
támogatása, magyarországi 
tankönyvek biztosítása; 

- szülőföldi és magyarországi 
tanulmányi versenyek, 
táborok, szaktáborok, 
illetve a köznevelés 
minőségi javítását célzó 
egyéb programok 
támogatása; 

- a nyugati szórvány, a 
diaszpóra anyanyelv- és 
identitás megőrzésére, 
fejlesztésére vonatkozó 
projektek, így a 
pedagógusok, oktatók 
továbbképzésének, oktatási 
segédanyagok és 
tankönyvek készítésének, 
mobilitási programok 
támogatása; 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyház, 
vallásfelekezet, belső 
egyházi jogi személy, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
természetes személy, 
határon túli egyesület, 
határon túli szervezet, 
határon túli intézmény, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
határon túli egyházi 
intézmények, határon 
túli és magyarországi 
köz- és felsőoktatási 
intézmények, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- nem határon túli 
Áh-n kívüli 
szervezet: 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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- a magyarországi 
köznevelésben sajátos 
nevelési igényűként 
résztvevő határon túli 
diákok ösztöndíjának 
biztosítása; 

- az EMMI és jogelőd 
minisztériumai, valamint a 
szomszédos államok között 
megkötött nemzetközi 
kétoldalú munkatervek 
alapján ellátandó 
közneveléssel összefüggő 
feladatok megvalósítása; 

- a tehetséggondozás, 
valamint a tanórán kívüli, 
identitást erősítő oktatási 
programok támogatása,  

- a szomszédos államokban 
élő magyar kisebbséggel 
kapcsolatos kutatásokat 
folytató magyarországi és 
határon túli szervezetek 
programjainak támogatása; 

- a szórványban folyó 
oktatási tevékenység 
támogatása;  

- a határon túli magyar 
szakmai szervezetekkel 
való kapcsolattartás, 
tanácskozások, 
konferenciák, a Külhoni 
Magyar Oktatási Tanács, a 
Külhoni Magyar 
Közoktatási Bizottság, a 
Külhoni Magyar Tankönyv- 
és Taneszköz Bizottság 
működtetésének biztosítása; 

- határon túli vonatkozású 
egyéb magyarországi és 
külhoni programok, 
rendezvények támogatása; 

- külhoni magyar köznevelés 
infrastruktúrájának 
fejlesztése. 

 24.  271512      19 Szociális ágazati 
fejlesztések, szolgáltatások és 
programok támogatása 

a. Az előirányzat a szociális 
ágazat területét előmozdító 
rendezvények, 
sajtótermékek, tájékoztatási 
tevékenységek, programok, 
szolgáltatások, projektek, 
korszerű felszerelések, 
eszközök beszerzését 
finanszírozza.  

b. Kutatások, adatgyűjtések, 
szakmai programok egyedi 
támogatása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
visszafizetés 
határideje a 

kötelezettség-
vállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás 

 25.  296479      23 Határon túli ifjúsági 
szervezetek támogatása 

A határon túli magyar ifjúsági 
szervezetek részére 
működésük elősegítésére, 
pályázati programokban való 
részvételükhöz szükséges 
feltételek biztosításához kíván 
az előirányzat támogatást 
nyújtani. 

határon túli ifjúsági 
szervezetek 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   222947    8 Nemzetközi kapcsolatok programjai                     
 26.  368239      3 Waclaw Felczak Alap A Waclaw Felczak magyar-

lengyel szellemi 
együttműködést támogató 
Alap célja a közép-európai 
országok összefogásának és 
sikerességének előmozdítása, 
és ennek révén Magyarország 
európai, nemzetközi 
presztízsének növelése. 
Tartalma és rövid távú célja – 
többek között – ösztöndíjak, 
pályázatok, ifjúsági 
csereprogramok létrehozása az 
oktatás, tudomány, kutatás, 
kultúra, turisztika, továbbá 
vállalkozási ismeretek és 
szakmai gyakorlatok területén. 

civil szervezet, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, határon túli 
szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

   244289      5 Kétoldalú munkatervi 
feladatok 

                    

 27.  295035        2 Kétoldalú 
kulturális 
munkatervi 
feladatok 

Hozzájárulás a stuttgarti 
Akademie Schloss Solitude és 
a budapesti József Attila Kör 
Irodalmi Egyesület közötti 
irodalmi ösztöndíjas 
csereprogram 
megvalósításához, amely 
német írók budapesti és fiatal 
magyar művészek rendszeres 
stuttgarti tartózkodását, 
alkotómunkáját teszi lehetővé. 

közalapítvány, civil 
szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   255912      10 Kulturális és oktatási 
szakdiplomáciai feladatok 

                    

 28.  295079        2 Kulturális 
szakdiplomáciai 
feladatok 

Az előirányzat fedezetet nyújt 
a nemzetközi kulturális 
szerződésekből fakadó 
feladatok ellátására, a 
nemzetközi kulturális 
megjelenések megvalósítására, 
valamint a nemzetközi 
kulturális egyezményekben 
vállalt kötelezettségek 
teljesítésére. Az előirányzat 
forrást biztosít a két- és 
többoldalú kulturális 
szakdiplomáciai feladatok 

költségvetési szerv, 
köztestület, civil 
szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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megvalósítására, azon belül is 
a delegációk küldésével és 
fogadásával kapcsolatos 
kiadásokra. Részben a 
nemzetközi egyezményekben 
vállalt kötelezettségek 
teljesítésére, részben az 
egyezményekben nem 
szereplő, de a korábbi években 
megkezdett és jó 
tapasztalatokkal rendelkező 
programok folytatására is 
fedezetet nyújt, ezzel is 
erősítve a magyar kultúra 
sokszínűségének bemutatását 
külföldön. 

   255989    9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok                     
   264234      6 EU-tagságból eredő 

együttműködések 
                    

 29.  295080        2 EU-tagságból 
eredő kulturális 
együttműködések 

Az előirányzat biztosítja a 
tagállamként való működés 
teljesítéséhez és az uniós 
döntéshozatalban való 
részvételhez kapcsolódó 
költségek fedezetét. 
A felhasználás célja az EU 
kulturális együttműködéseiben 
való részvétel keretében az 
európai jelentőségű, 
nemzetközi együttműködésben 
létrejövő kulturális programok 
megvalósítását támogató 
Kreatív Európa programban 
való hazai részvétel 
biztosítása. A program hazai 
végrehajtásának koordinálása 
2014-től a Kreatív Európa 
Nonprofit Kft. feladata, 
amelyhez az előirányzat – a 
Magyar Nemzeti Filmalap 
Zrt.-vel (a továbbiakban: 
Filmalap) kötött 
együttműködési megállapodás 
alapján – támogatást biztosít. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   256078    11 Kulturális feladatok és szervezetek 
támogatása 

                    

 30.  295102      1 Filmszakmai támogatások Az előirányzat a magyar 
filmszakmai támogatási 
rendszerrel kapcsolatos egyes 
feladatok megosztásáról szóló 
1203/2011. (VI. 21.) Korm. 
határozat alapján a Filmalap és 
az EMMI között létrejött 
keretmegállapodásban 
rögzített feladat 
megvalósítására, rövid 
dokumentumfilmek, 
portréfilmek, animációs filmek 
és rövidfilmek gyártásának, 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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filmgyártás-előkészítésének és 
filmterv fejlesztésének 
támogatására szolgál. Az 
előirányzat biztosítja többek 
között az „art” besorolású 
mozik működésének 
támogatását, valamint az „art” 
minősítésű filmalkotások 
forgalmazásának támogatását 
a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény 17. §-a alapján; a 
hazai és nemzetközi 
filmfesztiválok 
megvalósításának támogatását; 
a filmszakmai szervezetek 
alapító okiratban 
meghatározott feladatainak, 
szakmai tevékenységének és 
működésének támogatását, 
valamint a filmalkotások 
akadálymentesítésének 
támogatását a vakok, a 
gyengénlátók illetve a siketek 
oktatáshoz, művelődéshez 
történő minél szélesebb körű 
hozzáférésének elősegítése 
érdekében. 

személy, határon túli 
szervezet 

 31.  351695      2 A KOGART támogatása Az előirányzat a Kovács 
Gábor Művészeti Alapítvány 
(a továbbiakban: KOGART) 
programjainak 
megvalósítására, továbbá a 
KOGART gyűjteményének 
bemutatására alkalmas 
ingatlan üzemeltetésének 
biztosítására szolgál. 

civil szervezet, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 32.  297435      3 Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark 
támogatása 

Az Ópusztaszeri Nemzeti 
Történeti Emlékpark 
Nonprofit Kft. fenntartásában 
levő Emlékpark megújítására, 
működtetésére és egyéb 
szakmai programjaira szolgál 
a támogatás. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 33.  351995      5 Kiemelt és/vagy közösségi 
nemzetközi és hazai kulturális 
fesztiválok és események 
támogatása 

Az előirányzat célja a több 
szempontból kiemelt 
jelentőségű fesztiválok 
finanszírozásának támogatása. 
E forrásból az országos 
jelentőségű nemzetközi, 
vidéki, valamint a kiemelkedő 
színvonalú közösségi jellegű 
kistelepülési fesztiválok 
részesülhetnek támogatásban. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
nemzetiségi 
önkormányzat, határon 
túli intézmény, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

 34.  341240      20 A 2015. évi Milánói 
Világkiállításon való 
részvételhez kapcsolódó 
feladatok 

A 2015. évi Milánói 
Világkiállítással kapcsolatos 
magyarországi és külföldi 
rendezvényszervezés, 
kulturális, tudományos, 
szakmai programok 
lebonyolítása, a programok 
végrehajtásához szükséges 
bemutatók teljes körű 
megszervezése, logisztika, 
utazásszervezés, catering 
szolgáltatások és 
gasztronómiai események 
teljes körű lebonyolítása, 
éttermi rész kialakítása és 
működtetése, marketing és PR 
kommunikáció, 
projektmenedzsment, arculat 
tervezés és kivitelezés, honlap 
tervezés és kivitelezés, honlap 
tartalommenedzsment, social 
media menedzsment, 
kampányok szervezése, 
hirdetések kezelése, 
reklámanyagok készítése, 
partnertalálkozók szervezése, 
médiamenedzsment, 
tájékoztató és sajtóanyagok 
írása és kivitelezése, művészi 
alkotások tervezése és 
kivitelezése, a szükséges 
speciális infrastruktúra, tárgyi 
eszközök biztosítása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 35.  368939      21 Vörösmarty Mihály 
Emlékkiállítás 

Az előirányzat támogatást 
biztosít a Vörösmarty Mihály 
Emlékkiállítás létrehozására. 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság  

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   256167    12 Közkultúra, kulturális 
vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 

                    

   271478      7 Közkultúra, kulturális 
vidékfejlesztés és nemzetiségi 
kultúra támogatása 

                    

 36.  295124        1 Közgyűjteményi 
szakmai feladatok - 
közgyűjtemények 
nemzeti értékmentő 
programja 

Az előirányzat biztosítja az 
Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer (ODR) 
működtetését, amely lehetővé 
teszi az országos könyvtárközi 
kölcsönzés színvonalas, gyors 
lebonyolítását mind az eredeti, 

központi költségvetési 
szerv, köztestület, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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mind a másolt dokumentumok 
esetében; az egyházi 
levéltárakban található 
örökségi értékek megőrzését, 
valamint levéltárak szakmai 
programjainak támogatását, a 
modellértékű közgyűjteményi 
kezdeményezések, valamint 
egyéb közgyűjteményi 
értékmentő feladatok 
támogatását, díjakhoz 
kapcsolódó támogatást. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
közgyűjtemény, 
könyvtár, muzeális 
intézmény, határon túli 
kulturális szervezetek, 
határon túli 
intézmények, határon 
túli egyesületek, 
határon túli gazdasági 
társaságok, határon túli 
természetes személy, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
határon túli egyház, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
alapítvány 

 37.  295135        2 Közművelődési 
szakmai feladatok 

Az előirányzat nyújt fedezetet  
a. a közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztésével, a 
hagyományos közösségi 
kulturális értékek 
gondozásával, az egész 
életre kiterjedő tanulással és 
amatőr művészetekkel, 
valamint a kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés 
támogatásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, az 
országos jelentőségű 
amatőr művészeti és 
népművészeti elismerések 
és az azokhoz kapcsolódó 
rendezvények 
támogatására, továbbá a 
Sikeres Magyarországért 
program részeként a 2005. 
és 2006. évi 20 éves 
futamidejű Közkincs 
Hitelprogramban 
támogatott 
kedvezményezettek éves 
kamat- és tőketörlesztés 
támogatására, valamint a 
nép- és világzenei 
exportiroda működésének 
támogatására, a Fonó Budai 
Zeneház működésének és 
szakmai programjainak 
támogatására, az 
„Alkotóházak éjszakája” és 
a „Kultúrházak éjjel-
nappal” 
rendezvénysorozatok 
támogatására és szakmai 
kiadványok 
megjelentetésére;  
a kulturális alapellátási 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, 
köztestület, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
gazdasági társaság, 
határon túli intézmény, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet, egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyház, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 
b. helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 
c. a nemzeti 
köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 
7. § (1) bekezdésének 
a) pontjában 
meghatározott, belföldi 
székhelyű óvodák, 
fenntartótól 
függetlenül. 

a. kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b. kérelem 

alapján 
c. pályázati úton 

a-b előleg 
biztosítható 

c.  

a; b. 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
c. egyösszegű 

kifizetéssel 

- a-b.:felhatalmazó 
nyilatkozat 

c.  

– a.: igénybe 
vehető 
b-c. - 
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feladatok ellátására. A 
művészeti, közművelődési 
és közgyűjteményi 
szakterület együttműködése 
mellett, más ágazatok 
bevonásával történő közös 
célok megvalósítása a 
helyben elérhető kulturális 
értékek 
hozzáférhetőségének 
kiszélesítése érdekében; 

b. a Székesfehérvári Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár felújítására; 

c. az óvodai és a kulturális 
intézményrendszer 
együttműködésének 
erősítése, továbbá 
elősegítése annak, hogy a 
kulturális tartalmak minél 
sokrétűbben épüljenek be 
az óvodák helyi pedagógiai 
programjába, és ebből 
adódóan az óvodák egyre 
tudatosabban vegyék 
igénybe a kulturális 
intézmények nevelést segítő 
programjait. 

 38.  347128        3 Kulturális 
szakemberek 
továbbképzése 

Az előirányzat az 1997. évi 
CXL. törvény 94. § (4) 
bekezdésben előírt feladatok 
megvalósítására, a kulturális 
(közművelődési és 
közgyűjteményi) szakemberek 
továbbképzésének, szervezett 
képzésének és 
dokumentumvásárlásának 
támogatására szolgál. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
köztestület, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
nemzetiségi 
önkormányzat, határon 
túli intézmény, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívüli 
szervezet 
esetében 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 39.  368839        4 Csoóri Sándor 
Alap 

A szellemi és anyagi 
népművészeti örökség 
megőrzését célzó, a népi 
kultúra közösségeket teremtő 
műfajainak (különösen: 
néptánc, népdal, népzene, 
népmese), a teljes 
népművészeti mozgalom 

költségvetési szerv, 
civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
egyéni cég, határon túli 
szervezet, jogszabály 
alapján  jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

-   
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szervezeteinek támogatása 
Magyarországon, Kárpát-
medencében és a szórványban. 

határon túli természetes 
személy, határon túli 
intézmény, határon túli 
civil és egyházi 
szervezet, külföldi 
személy, külföldi 
szervezet, határon túli 
köznevelési 
intézmények, egyéni 
vállalkozó, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
közalapítvány, 
köztestület, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyház 

 40.  372117        5 Közszolgálati 
Archívum 
támogatása 

Közszolgálati Archívum 
fenntartásához, 
működtetéséhez szükséges 
támogatás biztosítása 

egyéb gazdálkodó 
szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 41.  375173        6 NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
támogatása 

Az előirányzat célja a 
muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 84-85. 
§-aiban meghatározott területi 
közművelődési szakmai 
szolgáltatás megszervezése és 
működési feltételeinek 
biztosítása érdekében kötött 
közszolgáltatási szerződés 
keretében az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú 
Kft. közfeladat ellátásának 
támogatása. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 42.  375606        7 Közgyűjteményi 
Digitalizálási 
Stratégia 
megvalósítása 

A Közgyűjteményi 
Digitalizálási Stratégia 
1175/2018. (III. 28.) Korm. 
határozattal elfogadott 
akciótervi szintű feladatainak 
végrehajtása. A Stratégiában 
megjelölt aggregátor 
intézmények szolgáltatás, 
gyűjtemény és 
aggregációfejlesztésével 
összefüggő tevékenységek 
támogatása. A 
Közgyűjteményi Digitalizálási 
Stratégia népszerűsítését célzó 
marketing tevékenység illetve 
a Közgyűjteményi 
Digitalizálási Kézikönyv 
megvalósítása. A Nemzeti 
Adattár Projekt I. fázisának 

költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
Médiaszolgáltatás-
támogató és 
Vagyonkezelő Alap 
(MTVA) 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- Áh-n kívüli 
szervezet 
esetében 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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megvalósítása érdekében az 
aggregátor intézmények közös 
mintaprojektje. 

   256245    13 Művészeti tevékenységek                     
 43.  368440      1 A Magyar Rádió Zenei 

együtteseinek támogatása 
Az előirányzat célja a Magyar 
Rádió művészeti együttesek 
szakmai működésének 
biztosítása, támogatása, 
továbbá eszközállományának 
korszerűsítése. A 
tevékenységhez tartozó 
hangversenyszervezés, kortárs 
magyar zeneművek 
bemutatása, hangfelvételek 
készítése, kortárs magyar 
zeneművészet és egyéb 
szakmai programok 
támogatására szolgál. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 44.  372840      2 Magyar Rádió 
Hangarchívuma elhelyezése 

Az előirányzat forrást biztosít 
a Magyar Rádió 
Hangarchívuma elhelyezésére 
és működtetésére alkalmas 
helyszín kialakításának és a 
Hangarchívum 
átköltöztetésének 
előkészítésére. 

Médiaszolgáltatás-
támogató és 
Vagyonkezelő Alap 
(MTVA) 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- - - -   

 45.  271489      4 Művészeti tevékenységek és 
egyéb fejezeti feladatok 
támogatása 

Az előirányzat az előadó-
művészeti és alkotóművészeti 
tevékenységek ellátására, 
előadó-művészi produkciók és 
művészi alkotások tervezésére 
és kivitelezésére, 
infrastruktúra kialakítására, 
korszerű felszerelések, tárgyi 
eszközök beszerzésére szolgál, 
valamint előadó művészethez 
kapcsolódó egyéb szakmai 
tevékenységekhez, továbbá a 
mindenkori magyar kulturális 
életet meghatározó hazai és 
nemzetközi viszonylatban 
emblematikus jelentőségű 
alkotások, épületek, 
személyiségek kiemelkedő 
kulturális tevékenységével 
összefüggő kiadások 
fedezetére (felújítás, 
áthelyezés, létesítés) biztosít 
támogatást. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, jogi 
személyiségű társaság, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet, külföldi 
személy, külföldi 
szervezet, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, egyházi jogi 
személy, határon túli 
egyház 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 46.  284867      5 Előadóművészeti törvény 
végrehajtásából adódó 
feladatok (működési és 
művészeti pályázatok) 

Hazai és határon túli előadó-
művészeti szervezetek 
támogatása az alábbiak 
szerint:  
a. az Emtv. alapján nemzeti 

előadó-művészeti 
szervezetnek vagy kiemelt 
előadó-művészeti 
szervezetnek nem minősülő 
színházak, balett- és 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyesület, 
alapítvány, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 

pályázati úton előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő  

-   
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táncegyüttesek, zenekarok 
és énekkarok szakmai 
programmegvalósításának 
és működésének 
támogatása pályázat útján: 
aa. Minősítéssel nem 

rendelkező színházak és 
táncegyüttesek 
támogatása, 

ab. Minősítéssel nem 
rendelkező zenekarok 
és énekkarok 
támogatása 

b. az Emtv. alapján kiemelt 
művészeti célok 
megvalósításának 
támogatása pályázat útján: 
ba. Kiemelt művészeti 

célok – színház, 
táncegyüttes 
támogatása, 

bb. Kiemelt művészeti 
célok – zenekarok, 
énekkarok támogatása 

az Emtv. alapján további 
kiemelt művészeti célok eseti 
pályázati támogatása. 

egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

 47.  331606      9 Közkönyvtári kölcsönzési 
jogdíjak 

Az előirányzat támogatást 
nyújt a közkönyvtári 
kölcsönzési jogdíjak 
kifizetéséhez és ennek 
költségeihez. 

egyesület (bejegyzett 
közös jogkezelő 
szervezet), központi 
költségvetési szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 48.  302180      10 Művészeti nyugdíjsegélyek 
megtérítése 

a. Művészeti nyugdíjsegélyek 
kifizetése a 
társadalombiztosítási 
alapkezelő szerven 
keresztül. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: központi 
költségvetési szerv 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: – 

- a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- – – -   

 49.  343339      11 A Budapesti Tavaszi 
Fesztivál és a Budapesti Őszi 
Fesztivál megrendezésének 
támogatása 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál 
és a Budapesti Őszi Fesztivál 
(Café Budapest) 
megrendezésének támogatása  

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 50.  343340      12 Egyéb színházi 
támogatások 

Az előirányzat hozzájárulást 
biztosít egyes színházi és 
táncművészeti tevékenységet 
folytató előadó-művészeti 
szervezetek létesítő okirat 
szerinti tevékenységének 
megvalósításához. 

gazdasági társaság, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

 51.  285134      13 A 100 Tagú Cigányzenekar 
támogatása 

A 100 Tagú Cigányzenekar 
működésének és 
programjainak támogatása 

gazdasági társaság, civil 
szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 52.  379028    14 Az előadó-művészeti 
szervezetek többlettámogatása 

Az előirányzat célja az igényes
magyarországi előadó-
művészet, a színház-, tánc- és 
zeneművészet művelésének és 
fejlesztésének támogatása, a 
színház-, tánc- és 
zeneművészet 
sokszínűségének és értékeinek 
gyarapítása, a hazai előadó-
művészet nemzetközi 
jelenlétének elősegítése, a 
határon túli magyar kultúra 
ápolása, a hazai nemzetiségek 
művészeti életének 
támogatása, az előadó-
művészeti intézményrendszer 
fejlesztése. 

civil szervezet, 
alapítvány, egyesület, 
központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli intézmény, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek nem 
minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

 igénybe 
vehető 

 

 53.  379406    15 Nemzeti identitás erősítését 
célzó programok 

A feladat célja a gyermek- és 
ifjúsági korosztály előadó-
művészetekre fogékony 
nézővé nevelésének 
előmozdítása, a nemzeti 
identitás erősítése, valamint 
annak biztosítása, hogy 
minden, az 1-8. évfolyamon 
tanuló általános iskolai diák 
számára megteremtődjön a 
tanévenként egyszeri ingyenes 
színházi-, tánc-, és cirkuszi 
előadások, komolyzenei 
hangversenyek, valamint az 
őshonos állatok 
bemutatóhelyei látogatásának 
lehetősége – függetlenül a 
gyermek lakóhelyétől és 
családja anyagi helyzetétől, 
továbbá  

a sportlétesítmények és a 
nemzeti kultúra 
összekapcsolása a magyar 

civil szervezet, 
alapítvány, egyesület, 
központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli intézmény, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek nem 
minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

 igénybe 
vehető 
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történelmi és irodalmi 
örökséget bemutató 
nagyprodukciók létrehozása 
érdekében, a nemzeti identitás 
erősítése, a művészet minden 
magyar állampolgár részére 
egyenlő feltételek mellett 
történő hozzáférhetővé tétele. 

 54.  228653    14 A kábítószer-fogyasztás 
megelőzésével kapcsolatos feladatok 

A kábítószer-probléma 
kezelése érdekében készített 
Nemzeti Drogellenes Stratégia 
céljainak megvalósítása, a 
droghasználat megelőzése 
univerzális, célzott és javallott 
prevenciós programok 
támogatása különböző 
színtereken (család, iskola, 
gyermekvédelmi 
intézményrendszer, internet, 
büntető-igazságszolgáltatás, 
munkahely) komplex és a 
helyi közösségi résztvevők 
együttműködésén alapuló 
programok által. A 
Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumok – helyi szintű 
szakmai konzultációs 
munkacsoportok – 
működésének támogatása a 
helyi stratégiák elkészítése, 
megvalósításának biztosítása 
érdekében. A 
szenvedélybetegek felépülési 
folyamatának támogatása, az 
ellátórendszer (egészségügyi 
és szociális) kiegészítő 
működési támogatása és a 
különböző szakmai fejlesztési 
igények megvalósulásának 
biztosítása által. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

 kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

-  felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

   228664    15 Gyermek és ifjúsági szakmai 
feladatok 

                    

   279845      3 Ifjúságpolitikai feladatok 
támogatása 

                    

 55.  277201        2 Gyermek és 
ifjúsági 
szakmafejlesztési 
célok 

Az előirányzat hozzájárul az 
ifjúságpolitika hosszú távú 
társadalmi céljait meghatározó 
„Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
2009–2024” című stratégiai 
program (NIS) 
végrehajtásához. Az 
intézkedések végrehajtásának 
módját, sorrendjét, felelőseit a 
NIS-hez kapcsolódó, a 
Kormány által elfogadott 
mindenkori rövid távú 
cselekvési tervek határozzák 
meg.  

civil szervezetek, 
gazdasági társaságok, 
központi költségvetési 
szervek, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, 
határon túli ifjúsági 
szervezetek 

kérelem alapján, 
kormányhatározat 

alapján 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 56.  343351        3 Báthory István A Magyarország Kormánya és költségvetési szerv, kérelem alapján előleg egyösszegű - felhatalmazó – -   
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Magyar-Litván 
Együttműködési 
Alap 

a Litván Köztársaság 
Kormánya közötti, a Báthory 
István Magyar-Litván 
Együttműködési Alapról szóló 
megállapodás kihirdetéséről 
szóló 227/2013. (VI. 24.) 
Korm. rendelet alapján a 
magyar és litván, 13-30 év 
közötti fiatalok közötti baráti 
együttműködés támogatása a 
fiatal nemzedékek közötti 
kapcsolatok kialakítását és 
baráti viszony építését célzó 
ifjúsági együttműködési 
programok, a magyar és litván 
fiatalok közötti kulturális 
együttműködést, illetve a 
toleranciát és egymás jobb 
megismerését elősegítő 
információs programok, 
valamint a demokráciához, a 
demokratikus elvek 
alkalmazásához és az 
állampolgári neveléshez 
kapcsolódó programok és 
kezdeményezések jobb 
megismerését előmozdító 
ifjúsági és módszertani 
találkozók által. 

helyi önkormányzat, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
természetes személy 

pályázati úton biztosítható kifizetéssel nyilatkozat 

 57.  031831        4 Gyermek és 
Ifjúsági 
Alapprogram 
támogatása 

A Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram támogatási 
céljait a Gyermek és Ifjúsági 
Alapról, a Nemzeti Gyermek 
és Ifjúsági Közalapítványról, 
valamint az ifjúsággal 
összefüggő egyes állami 
feladatok ellátásának 
szervezeti rendjéről szóló 
1995. évi LXIV. törvény 4. § 
(1) bekezdése határozza meg. 
Az előirányzat biztosítja a 
határon túli ifjúsági 
szervezetek működésének 
támogatását is. 

civil szervezet, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, határon túli 
szervezet 

kérelem alapján, 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

-   

 58.  348762        5 Új Nemzedék 
Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
támogatása 

Az előirányzat célja az EMMI 
által 2014. évben 
meghatalmazás alapján 
tulajdonosi joggyakorlásba 
vett Új Nemzedék Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
jogutód cégei (az Erzsébet 
Ifjúsági Alap Nonprofit 
Közhasznú Kft. és a Nemzeti 
Tehetség Központ Nonprofit 
Kft.) működésének és az 
általuk uniós forrásból 
megvalósítandó projektek 
(„Tehetségek Magyarországa” 
- EFOP 3.2.1-15-2016-00001, 
illetve „Komplex ifjúsági 

gazdasági társaság jogszabály 
(költségvetési 

törvény) és 
kérelem alapján 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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fejlesztések – új nemzedék 
újratöltve” – EFOP-1.2.3-
VEKOP-15-2015-00001) EU-
s forrás terhére el nem 
számolható költségeinek 
biztosítása,  az „Ifjúság.hu a 
sikeres nemzedékért - Átfogó 
ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a 
közoktatásban tanuló diákok 
esélyegyenlőségének növelése 
érdekében” című pályázat 
(TÁMOP-3.3.12-12-2013-
0001 szerződés) keretében 
megvalósított feladatok 
vonatkozásában vállalt 
fenntartási kötelezettség 
teljesítése, valamint a 
Kormány Ifjúságpolitikai 
keretprogramjában, az 
1494/2011. (XII. 27.) Korm. 
határozattal elfogadott Új 
Nemzedék Programban, 
továbbá a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégiában foglalt feladatok 
végrehajtása, ifjúsági célú 
kampányok és rendezvények 
előkészítése és lebonyolítása; 
szakmai, módszertani anyagok 
előkészítése. 

 59.  368739        6 Fiatalok első 
sikeres 
nyelvvizsgájának 
támogatása 

Az előirányzat a 35 év alatti 
fiatalok első sikeres „B2” vagy
„C1” szintű nyelvvizsgájának, 
vagy az ezzel egyenértékű első 
emelt szintű idegen nyelvből 
tett érettségi vizsgájának 
támogatásához a minimálbér 
25 %-ának erejéig biztosít 
fedezetet. 

magánszemély, 
Kincstár, központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Kincstár -   

 60.  368784        7 Fiatalok vezetői 
engedélyének 
megszerzésével 
összefüggő 
hozzájárulás 

a. Az előirányzat a 20 év alatti 
fiatalok vezetői 
engedélyének 
megszerzéséhez nyújt 
támogatást. Az előirányzat 
célja, hogy elősegítse a 
fiatalok számára a B 
kategóriás vezetői engedély 
megszerzését azzal, hogy a 
sikeres vizsgát követően, a 
jogosultság fennállása 
esetén biztosítsa az 
intézkedést megalapozó 
jogszabályban rögzített 
értékhatárig a vizsgázó 
felmerülő költségei 
visszatérítésének fedezetét, 
illetve a hatósági feladatok 
ellátásához szükséges 
forrást. 

b. A fejezeti kezelésű 

a.: magánszemély, 
Kincstár, központi 
költségvetési szerv,  
gazdasági társaság  
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

Kincstár  -   
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előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

   265501    16 Szociális szolgáltatások és egyéb 
szociális feladatok támogatása 

                    

 61.  271256      1 Szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások fejlesztése, 
szakmai feladatok támogatása 

A szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatási/fejlesztési 
tevékenységhez kapcsolódó 
szakmai fejlesztési, egyedi 
tevékenységek végzése, 
programok, pályázati 
programok, képzések, 
szakértői díjak, kiadványok, 
rendezvények, szervezetek 
támogatása.  
Falu- és tanyagondnoki 
szolgálatok működését 
szakmailag fejlesztő és 
koordináló non-profit 
szervezetek támogatása. A 
szolgáltatás területi működését 
felügyelő, fejlesztő szervezeti 
hálózat működésének 
támogatása. 
A szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben előírt 
egyházi módszertani feladatok 
ellátásához támogatás 
biztosítása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 62.  348673      3 Család- és ifjúságügyi 
fejlesztések, szolgáltatások és 
programok támogatása 

Az előirányzat a család- és 
ifjúságügyi rendezvények, 
sajtótermékek, tájékoztatási 
tevékenységek, programok, 
szolgáltatások, korszerű 
felszerelések, eszközök 
beszerzését finanszírozza. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 63.  296513      6 Családpolitikai Programok a. Forrás biztosítása a 
családügy, valamint a 
férfiak és nők egyenlősége 
területén megvalósuló, a 
családokat erősítő, a 
házasság és a család 
értékének bemutatását, a 
generációk közötti 
együttműködés ösztönzését 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 

a. – b.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
c.: kérelem 

alapján 
d.: –  

a.-c.: előleg 
biztosítható 

d.: – 

a. – b.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
c.: egyösszegű 

kifizetéssel 

- a.-c.: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

d.: – 

– a.-b. 
igénybe 
vehető 
c-d.: - 
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támogató programokhoz, a 
nők helyzetének javítását, a 
család és munka 
összeegyeztetését szolgáló 
különféle cselekvési, 
modellkísérleti, a 
családbarát 
közgondolkodást erősítő 
szakmai programok és 
akciók végrehajtásához, 
valamint a családok 
érdekképviseletét ellátó 
szervezetek, határon túli 
családszervezetek 
koordinálásával foglalkozó 
civil szervezetek 
támogatásához. 

b. Az előirányzat fedezetet 
biztosít az Idősbarát 
Önkormányzat Díj és az 
idősügyi programok 
támogatására, az idősebb 
generációt célzó pályázatok 
nyerteseinek díjazására, 
nemzedékek közötti 
programok támogatására, 
idősügyi rendezvények 
lebonyolítására. 

c. Az előirányzat fedezetet 
biztosít továbbá a 
gyermekek napközbeni 
ellátását érintő 
szakmafejlesztési célok és 
módszertani feladatok 
ellátásához a kijelölt 
szervezeteknek, valamint a 
férfiak és nők egyenlősége 
területén megvalósuló 
programokra, a családokat 
erősítő, a nők helyzetének 
javítását biztosító 
akcióprogramokra, a család 
és munka 
összeegyeztethetőségének 
támogatására. 

d. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
külföldi személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás, külföldi 
szervezet 
b.: civil szervezet, helyi
önkormányzat, egyéni
vállalkozónak nem
minősülő természetes
személy, költségvetési
szerv, közalapítvány,
köztestület, külföldi
szervezet, egyházi jogi
személy, gazdasági
társaság, egyesülés,
határon túli szervezet,
helyi önkormányzati
költségvetési szerv,
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni
vállalkozó, egyéni cég,
jogszabály alapján jogi
személynek minősülő
egyéb szervezet,
szövetség, társulás 
c.: civil szervezet 
d.: Kincstár 

d.: egyéb: 
bankforgalmi 

terhelési 
értesítők 
szerint 

 64.  296524      7 Családpolitikai célú 
pályázatok 

Pályázati úton támogatásban 
részesíti azokat a családok 
érdekében tevékenykedő, 
valamint a férfiak és nők 
egyenlőségével foglalkozó 
szervezeteket és 
munkáltatókat, amelyek a 
családok jólétét növelő, a nők 
helyzetén javító gyakorlati 
szolgáltatásaikkal és különféle 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 

pályázati úton előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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programjaikkal hozzájárulnak 
a családbarát foglalkoztatás és 
közgondolkodás 
népszerűsítéséhez és a 
családbarát társadalom 
megteremtéséhez és 
fenntartásához. Támogatja 
azokat a magánszemélyeket, 
akik a családot népszerűsítő 
irodalmi művet vagy fotót 
küldenek a pályázat keretében. 

vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy 

 65.  379295    8 Nagycsaládosok 
személygépkocsi-szerzési 
támogatása 

a. Az előirányzat biztosítja a 
három- vagy 
többgyermekes családok 
megfelelő 
befogadóképességű 
személygépkocsihoz 
jutásának elősegítése 
érdekében nyújtandó vissza 
nem térítendő 
személygépkocsi-szerzési 
támogatáshoz, továbbá a 
támogatással összefüggő 
hatósági feladatok 
ellátásához szükséges 
forrást. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: személygépkocsi-
forgalmazási 
tevékenységet folytató 
gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó vagy 
egyéni cég, Kincstár 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

 a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

b.: 
bankforgalmi 

terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: pénzügyi 
lízingszerződés 
esetén zálogjog 

b.: - 

Kincstár -  

 66.  379673   9 Hazai bölcsőde-, családi 
bölcsődefejlesztési program 
nem állami fenntartók részére 

a. Az előirányzat pályázat 
keretében fedezetet biztosít 
az egyházi, civil és más 
nem állami fenntartók 
számára, bölcsődei, mini 
bölcsődei, családi 
bölcsődei, munkahelyi 
bölcsődei férőhelyek 
létrehozására. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, , 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a,: pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.:egyösszegű 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.:felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.:- 

– a.:igénybe 
vehető 

b.: - 

 

   243145    17 Egyes szociális pénzbeli 
támogatások 

                    

 67.  059811      1 Gyermekvédelmi Lakás Alap a. A gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján a nevelésbe 
vételből a nagykorúvá 
válással kikerült fiatal 
felnőttek számára 
megállapított 
otthonteremtési 
támogatással kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat, 

a.: egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 
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valamint a postaköltséget 
tartalmazza. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

 68.  258545      6 Mozgáskorlátozottak 
szerzési és átalakítási 
támogatása 

a. A személygépkocsi szerzési 
és átalakítási, egyéb jármű 
szerzési támogatás a 
mozgáskorlátozott és egyéb 
fogyatékossággal élő 
személyek közlekedésének 
elősegítésére biztosít 
támogatást. E 
támogatásokra való 
jogosultságot a súlyos 
mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet határozza meg, 
míg a támogatásban 
részesíthetők száma évente 
kerül megállapításra. 
Tartalmazza a postai 
szolgáltatási díj fedezetét. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
nem 

biztosítható 
b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

 69.  243156      7 GYES-en és GYED-en lévők 
hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

Az előirányzat tartalmazza a 
GYES-en, GYED-en lévők 
hallgatói hitele esetében a 
törlesztési kötelezettség 
szünetelése időszakában 
nyújtott célzott és teljes 
kamattámogatás összegét. 

egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján előleg nem 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 70.  268990    18 Gyermekvédelmi szolgáltatások 
fejlesztése 

a. Gyermekvédelmi 
szakellátási intézmények, 
nevelőszülői hálózatok, 
javítóintézetek fejlesztése, 
egyes módszertani 
feladatok ellátása, 
fejlesztéseket megalapozó 
felmérések készítése, a 
különleges és speciális 
gyermekotthonok, területi 
gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, 
javítóintézetek, illetve 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
szolgáltatást végző 
szervezetek innovatív 
programjainak támogatása, 
valamint önkormányzatok, 
civil szervezetek, egyházi 

a.: civil szervezet, 
központi költségvetési 
szerv, egyházi jogi 
személy, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
határon túli szervezet, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   
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és szakmai szervezetek 
szakmafejlesztési céljainak 
támogatása, szakmai 
kiadványok kiadása, 
terjesztése.  

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

   266190    19 Szociális célú humánszolgáltatások                     
 71.  244201      1 Szociális célú nem állami 

humánszolgáltatások 
támogatása 

a. Az előirányzat az egyházi 
és más nem állami 
fenntartású szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
intézmények működési 
kiadásainak támogatására 
szolgál. A támogatás 
igénylésének, 
folyósításának, 
elszámolásának és 
ellenőrzésének rendjét az 
egyházi és nem állami 
fenntartású szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok állami 
támogatásáról szóló 
489/2013. (XII. 18.) Korm. 
rendelet határozza meg. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
nem 

biztosítható 
b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

 72.  281334      4 Közösségi ellátások, utcai 
szociális munka, krízisközpont 
finanszírozása 

A pályázati úton 3 éves 
befogadásra került utcai 
szociális munka-szolgálatok, 
alacsonyküszöbű szolgálatok, 
a krízisellátás pályázati úton 
történő támogatása. A 
finanszírozás keretét a 
támogató szolgáltatás és a 
közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről 
szóló 191/2008. (VII. 30.) 
Korm. rendelet szabályozza. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat,  
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

pályázati úton előleg 
biztosítható- 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság (a 

továbbiakban: 
SZGYF) 

-   

 73.  343640      7 Szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 
ellátási szerződésekkel történő 
finanszírozása 

Az előirányzat az SZGYF által 
már megkötött, és jövőben 
kötendő szerződéseinek egyedi
támogatás forráskeretét 
biztosítja. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

 74.  346473      8 Szociális humánszolgáltatók 
részére biztosított szociális- és 
gyermekvédelmi ágazati pótlék, 
és egyéb ágazati bérrendezéssel 
összefüggő támogatások 

a. Az előirányzat a 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 
alapján elrendelt, a 
szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
intézményeket fenntartó 
nem állami, nem 
önkormányzati szervezetek 
részére bevezetésre került 
szociális ágazati összevont 
pótlék és annak szociális 
hozzájárulási adójához 
biztosít fedezetet. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

 75.  349140      9 Állami és köztestületi 
szociális intézmények részére 
biztosított ágazati pótlék 

Az előirányzat a 257/2000. 
(XII. 26.) Korm. rendelet 
alapján elrendelt, a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
intézményeket fenntartó 
központi, köztestületi 
költségvetési szervezetek 
részére bevezetésre került 
szociális ágazati összevont 
pótlék és annak szociális 
hozzájárulási adójához biztosít 
fedezetet. 

központi költségvetési 
szerv, köztestületi 
költségvetési szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- – – -   

 76.  353784      10 Egyes szociális és 
gyermekvédelmi szolgáltatások 
fejlesztési támogatása 

A szociális és 
gyermekvédelmi 
szolgáltatások és innovatív 
fejlesztések működési és 
beruházási tárgyú támogatása, 
valamint szociális és 
gyermekjóléti 
szolgáltatási/fejlesztési 
tevékenységhez kapcsolódó 
szakmai fejlesztési, egyedi 
tevékenységhez kapcsolódó 
szakmai fejlesztési, egyedi 
tevékenységek végzése, 
programok, pályázati 
programok, képzések, 
szakértői díjak, kiadványok, 
rendezvények, szervezetek 
támogatása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, jogszabály 
alapján jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

igen 
a 

kötelezettségvállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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 77.  368962      11 Szociális 
humánszolgáltatásokkal 
kapcsolatos egyéb 
bérintézkedés 

Az előirányzat a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
intézményeket fenntartó nem 
állami, nem önkormányzati 
szervezetek részére biztosít 
támogatást a minimálbér és 
garantált bérminimum 
emeléséhez kapcsolódó 
kompenzációhoz. 

civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, egyesülés, 
egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

   255667    20 Társadalmi kohéziót erősítő 
tárcaközi integrációs szociális 
programok 

                    

 78.  294613      3 Család, esélyteremtési és 
önkéntes házak, továbbá egyéb 
esélyteremtési programok 
támogatása 

A Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Házak Hálózat (a 
továbbiakban: CSEÖH) 
szakmai koordinálásával, a 
hálózat fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, 
a CSEÖH működtetése az 
ország 19 megyéjében és a 
fővárosban. 
A kapcsolati erőszak 
áldozatait segítő krízisellátó 
rendszer hatékony 
működésével kapcsolatos 
koordinációs és fejlesztési 
feladatok ellátása. A 
kapcsolati erőszak 
visszaszorítását célzó egyéb 
feladatok ellátása. 
Esélyteremtési feladatokat 
ellátó szervezetek támogatása 
kiemelt tekintettel helyi 
esélyteremtési jó gyakorlatok 
elterjesztésére, 
modellprogramok 
megvalósításának 
támogatására. 
A Nemzeti Önkéntes 
Stratégiában foglalt 
célkitűzések végrehajtása 
megvalósulását szolgáló 
szakmai programok 
támogatása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 79.  368251      4 Az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonközpont 
működésének támogatása 

Az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonközpont 
működésének támogatása.  

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy 

 80.  380617    5 Camp Europe Felsőörs 
Közhasznú Kft. működésének 
támogatása 

Camp Europe Felsőörs 
Közhasznú Kft. működésének 
támogatása. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

 -  

 81.  281367      6 Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő 
programok támogatása 

a. A fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló 
ENSZ Egyezmény, illetve 
az Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program végrehajtása 
keretében az érintettek 
önálló életvitelét segítő 
programok, a fogyatékos 
személyek érdekében 
végzett hiánypótló 
szolgáltatások költségvetési 
támogatása, önálló életvitelt 
segítő kutyák kiképzésének 
támogatása, szülősegítő 
szakmai programok 
támogatása, fogyatékos 
személyt nevelő családok 
otthonában szakszerű 
felügyeletet biztosító 
szolgáltatás támogatása, 
gépjárműbeszerzés 
támogatása, pályázati 
lebonyolítási költségek 
támogatása, kérelem 
alapján fogyatékosságügyi 
szakmai program 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
közalapítvány, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

 82.  298246      8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 
és elemi látásrehabilitáció 
támogatása 

a. Fogyatékos személyek 
részére jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatást vagy 
elemi látásrehabilitációs 
szolgáltatást egységes 
szakmai sztenderdek 
alapján nyújtó szervezetek 
teljesítmény-alapú 
finanszírozása, kérelem 
alapján fogyatékosságügyi 
szakmai program 
támogatása, pályázati 
lebonyolítási költségek 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 

a.: civil szervezet, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
közalapítvány, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
jogszabály alapján jogi 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 
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kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás 
b.: Kincstár 

 83.  304168      12 Hajléktalanokhoz 
kapcsolódó közfeladatok 
ellátása 

A jogszabályban 
meghatározott hajléktalan-
ellátó intézmények kiegészítő 
feladatainak pályázat útján 
történő támogatása: 
intézmények felújítási 
kiadásaihoz való hozzájárulás, 
szolgáltatások fejlesztése, 
kiegészítő programok 
költségeihez, valamint téli 
krízisidőszak megnövekedett 
feladatainak ellátásához 
támogatás nyújtása, továbbá a 
lebonyolítási díj fedezete. 
Működési költség és 
támogatás biztosítása a 
hajléktalanság problémájának 
leküzdését szolgáló, a 
hajléktalan ellátást kiegészítő 
programok kivitelezéséhez, 
speciális hajléktalan feladatok, 
továbbá a hajléktalan 
embereket ellátó 
intézményrendszerrel 
kapcsolatos feladatok 
ellátásához. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
szövetkezet, 
lakásszövetkezet, 
európai szövetkezet, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, társulás, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 84.  304157      13 Autista otthonok, értelmi 
sérült és halmozottan 
fogyatékosokat ellátó 
lakóotthonok támogatása 

a. Fogyatékos személyeket 
ellátó otthonok kiegészítő 
támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
egyéb állami 
gazdálkodó szerv, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 

b.: - 

  

   003056    22 Egészségügyi ágazati előirányzatok                     
 85.  263978      2 Egészségügyi ellátási és 

fejlesztési feladatok 
a. Az előirányzat nyújt 

fedezetet a 
népegészségügyi és 
egészségfejlesztési 
feladatok végrehajtásának 
támogatására szakmai 
szervezetek bevonásával, a 
Családbarát Szülészet 
Pályázati Program 
megvalósításához, a 
közfinanszírozott 
egészségügyi szolgáltatók 
felhalmozott adósságának 
rendezéséhez, valamint az 
egészségügyi intézmények 

a központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egészségügyi 
köztestület, civil 
szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, társulás, 
egyéni vállalkozó 
b. Kincstár 

a kérelem alapján 
pályázati úton 

b. - 

a. előleg 
biztosítható 

b. - 

a. egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b. egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

a. igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettségvállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 
b. - 

a. Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

b. - 

– a.. igénybe 
vehető 

b. - 
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infrastrukturális fejlesztését 
célzó projektek 
megvalósításához. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

 86.  270801      3 Légimentés Az előirányzat 
felhasználásának célja a 7 
darab mentőhelikopter bérleti 
díjának fedezetbiztosítása, 
továbbá a mentőhelikopterek 
működtetéséhez kapcsolódó 
üzemanyag, esetleges javítási, 
illetve a pilótaképzés 
költségeinek finanszírozása. 

gazdasági társaság  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 87.  349584    6 Nem központi fenntartású 
Egészségfejlesztési Irodák 
támogatása 

Az egészségügy prevenciós 
kapacitásainak 
megerősítéseként létrejövő 
Egészségfejlesztési Irodákban 
(a továbbiakban: EFI) cél és ez 
által feladat az egészséget 
szolgáló egyéni 
magatartásminták kialakítása, 
valamint fenntartása. Az EFI 
tudományos bizonyítékokkal 
alátámasztott hatékony 
intervenciókat alkalmazva, 
állapotfelméréssel, 
egészségfejlesztő és 
életmódváltó programok 
megvalósításával személyes 
tanácsadási rendszeren 
keresztül támogatja klienseit. 
Az előirányzat 
felhasználásának célja a nem 
központi fenntartású EFI-k 
működésének támogatása. 

gazdasági társaság, 
központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
civil szervezet, társulás 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

 

 88.  359473      7 A kollegiális vezetői 
rendszer működtetése 

A kollegiális vezetők havi 
juttatásának (tiszteletdíj) 
biztosítása. 

egyéni vállalkozó, 
gazdasági társaság, 
központi költségvetési 
szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 89.  368484      10 Egészségügyi dolgozók 
Hepatitis C vírus szűrése, 
kezelése 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a HCV-
fertőzés szempontjából magas 
kockázatú munkakörben 
dolgozó, foglalkozásuknál 
fogva HCV-expozíciónak 
kitett egészségügyi dolgozók 
térítésmentes szűrése és a 
kiszűrtek számára ingyenes 
hatékony kezelés biztosítása. 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján  
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- – – igénybe 
vehető 

  

 90.  368528      11 Nemzeti innovációs 
onkogenomikai és precíziós 
onkoterápiás programok 
elindítása, fejlesztése 

Az új nemzeti program célja a 
daganatok kialakulásáért 
felelős gének vizsgálata és 
azonosítása, a rájuk ható 
kombinált, precíziós kezelések 
kifejlesztése. Ezen túlmenően 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján  
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- – – igénybe 
vehető 
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olyan új genomikai panelek 
kialakítása, amelyek 
hatékonyan alkalmazhatók a 
daganatok korai diagnózisára, 
a terápiás kezelés 
hatékonyságának nyomon 
követésére. 

 91.  368539      12 MRE Bethesda 
Gyermekkórháza és a Budai 
Irgalmasrendi Kórház közös 
fejlesztése 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
Magyarországi Református 
Egyház Bethesda 
Gyermekkórháza és a Budai 
Irgalmasrendi Kórház közös 
fejlesztése, a kórházi 
infrastruktúra javítása, 
családbarát környezet 
kialakítása és az egészségügyi 
ellátások fejlesztése. 

központi költségvetési 
szerv, civil szervezet, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság 
 
 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 92.  271889      13 Kisforgalmú gyógyszertárak 
működtetési támogatása 

A biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 
2006. évi XCVIII. törvény 41. 
§-a, valamint a járóbeteg-
ellátás keretében rendelt 
gyógyszerek, gyógyászati 
segédeszközök, és 
gyógyfürdőellátások árához 
nyújtott támogatások 
elszámolásáról és 
folyósításáról szóló 134/1999. 
(VIII. 31.) Korm. rendelet 6/C. 
§-a és 6/D. §-a alapján 
működési célú támogatásra 
jogosult kisforgalmú 
gyógyszertárat működtető 
vállalkozások támogatása, 
valamint – figyelemmel arra, 
hogy az adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény 
értelmében a költségvetési 
támogatási igények fedezetét a 
jogosultság keletkezési évének 
december 31-ét követő 5. év 
végéig biztosítani kell – a 
Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz (a 
továbbiakban: NAV) 
utólagosan benyújtott 
igénylések alapján a 
jogosultak számára nyújtandó 
működési célú támogatás 
fedezetének biztosítása. Az 
utólagosan jelentkező 
jogosultsági igények változó, 
előre nem tervezhető jellege 
miatt ezen igénylések 
teljesítésének rendje a NAV, 
az Országos Gyógyszerészeti 

közforgalmú 
gyógyszertárat 
működtető vállalkozás 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- – – igénybe 
vehető 
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és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet és az EMMI között 
fennálló Együttműködési 
Megállapodásban kerül 
rendezésre. 
A támogatás csekély összegű 
(de minimis) támogatásnak 
minősül, amely az 
1407/2013/EU bizottsági 
rendelet alapján nyújtható. 

 93.  343373      19 Patika hitelprogram 
kamattámogatása 

Az előirányzat biztosítja a 
közforgalmú 
gyógyszertárakban a 
gyógyszerészi tulajdonarány 
növelésének elősegítéséről 
szóló 212/2013. (VI. 19.) 
Korm. rendelettel bevezetett 
Patika Hitelprogram fedezetét, 
amely alapján állami 
kamattámogatással 
kedvezményes kamatozású 
hitelre jogosult az a 
gyógyszerész, aki elővásárlási 
jog gyakorlásával 
tulajdonhányadot kíván 
szerezni a hitelcéllal érintett 
gyógyszertárat működtető 
gazdasági társaságban  
aa.) oly módon, hogy 2017. 
január 1-jét követően sem 
közvetlenül, sem közvetetten 
nem rendelkezett tulajdoni 
hányaddal gyógyszertárat 
működtető gazdasági 
társaságban, 
ab.) amely egy település 
gyógyszerellátását egyedül 
biztosítja, 
ac.) oly módon, hogy a 
tulajdonhányad szerzésével 
növekedik a meglévő 
gyógyszerészi tulajdoni 
hányad a gyógyszertárat 
működtető gazdasági 
társaságban 
ad.) amely 100%-os 
gyógyszerészi tulajdoni 
hányaddal rendelkezik.  

egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 94.  302991      20 Egészségügyi szakképzési 
(rezidens) rendszer 
működésének támogatása 

Az államilag támogatott 
szakorvos képzéshez 
kapcsolódó támogatások 
biztosítása 
a. az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképzési 
rendszerről szóló 122/2009. 
(VI. 12.) Korm. rendelet 
alapján a szakorvosjelölt 
munkáltatójának, valamint 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, 
önkormányzati 
egészségügyi 
szolgáltató, civil 
szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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a képzést koordináló 
egyetemeknek folyósítandó, 
a képzésben részvétellel, 
valamint a foglalkoztatással 
összefüggő támogatás 
fedezete, 

b. az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképzési 
rendszerről, a Rezidens 
Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a 
fiatal szakorvosok 
támogatásáról szóló 
162/2015. (VI. 30.) Korm. 
rendelet alapján a 
szakképzést koordináló 
egyetemek részére a 
képzéssel összefüggésben 
biztosítandó támogatások 
fedezete 

 95.  343684      24 Egészségügyi intézmények 
fejlesztése és rendkívüli 
támogatása 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a XX. 
EMMI fejezet 10. cím 2. 
alcíméhez sorolt, az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ 
középirányítói jogkörébe 
tartozó egészségügyi 
intézmények, valamint rábízott 
vagyona részét képező 
részesedéssel működő 
gazdasági társaság 
használatában lévő 
ingatlanok/épületek, 
elhasználódott tárgyi eszközök 
– gépek, berendezések, orvosi 
műszerek, technikai eszközök, 
energetikai, épületgépészeti, 
informatikai berendezések – 
eredeti állagának 
helyreállítása, felújítása, 
korszerűsítése, illetve egyéb 
rendkívüli fenntartói 
támogatás, tulajdonosi 
hozzájárulás biztosítása, 
valamint a fenntartható 
működést célzó szakmai, 
gazdasági és strukturális 
intézkedések támogatása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság (a XX. EMMI 
fejezet 10. cím 2. 
alcíméhez sorolt, az 
Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ 
középirányítói 
jogkörébe tartozó 
egészségügyi 
intézmények és a 
rábízott vagyon részét 
képező részesedéssel 
működő gazdasági 
társaság) 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 96.  352051      25 Egészséges Budapest 
Program 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
fővárosi és Pest megyei 
egészségügyi szakellátások 
fejlesztése, az érintett 
intézmények infrastrukturális 
megújítása, a betegbiztonság 
és betegelégedettség növelése, 
a lakosság ellátási 
színvonalának emelése, a 
szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés megkönnyítése, 

központi költségvetési 
szerv, civil szervezet, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
társulás, egészségügyi 
köztestület, 
közalapítvány 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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valamint kiemelten a 
sürgősségi esetek hatékonyabb 
ellátása érdekében, a 
szakellátási feladatokat a 
legmagasabb ellátási szinten 
és folyamatosan nyújtani 
képes központok kialakítása, 
továbbá a fejlesztésekhez 
kapcsolódó eszközbeszerzési 
és tervezési feladatok 
biztosítása. 

 97.  354351      26 Egyházi fenntartású 
egészségügyi intézmények 
kiegészítő támogatása 

Az egyházak hitéleti és 
közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 1997. 
évi CXXIV. törvény 6. § (2) 
bekezdése alapján a kiegészítő 
támogatásban részesültek 
körébe tartoznak az 
egészségügyi ágazat egyházi 
fenntartásban lévő 
intézményei is. A forrás 
felhasználásának célja az 
egyházi fenntartású 
egészségügyi intézmények 
kiegészítő támogatása. 

egyházi jogi személy, 
civil szervezet 
 
 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívüli nem 
egyházi jogi 

személy 
kedvezményezett 

esetén. 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

 98.  359839      27 A Betegápoló Irgalmasrend 
projektjeinek finanszírozása 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
Betegápoló Irgalmasrend 
egyes projektjeinek 
támogatása, így különösen: 
a. a Betegápoló Irgalmasrend 

Budai Irgalmasrendi 
Kórház Budapest, Frankel 
Leó út 54. szám alatti 
székhelyű telephelye 
komplex felújítása, 

b. a Betegápoló Irgalmasrend 
Budai Irgalmasrendi 
Kórház Vác, Március 15. 
tér 7-9. szám (2943/4 hrsz.) 
alatti telephelye bővítése és 
felújítása, 

c. a Betegápoló Irgalmasrend 
Pécs, Irgalmasok utcája 1. 
szám (17458/1 hrsz.) alatti 
Pécsi Háza épületének 
energiahatékonysági célú 
felújítása, 

d. A Betegápoló Irgalmasrend 
által Hajós városban 
alapítandó szociális 
létesítmény kialakításához 
és az erre rendelkezésre 
bocsátott Hajós, Jókai Mór 
u. 4. (884/4 hrsz.) alatti 
ingatlan felújítása. 

egyházi jogi személy kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

 99.  368628      28 Nemzeti Népegészségügyi 
Stratégiával összefüggő 
feladatok 

Az előirányzat 
felhasználásának célja az 
1234/2017. (IV. 28.) Korm. 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 
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határozatban megfogalmazott, 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Stratégiához kapcsolódó 
egészségügyi ágazati 
szakpolitikai program 
intézkedéseinek 
megvalósítása, az alábbi 
programok mentén: 
a) „Helybe visszük a 
szűrővizsgálatokat” program, 
b) szervezett, célzott 
népegészségügyi vastag- és 
végbélszűrés országos 
kiterjesztéséhez kapcsolódó 
kiegészítő program, 
c) keringési betegségek 
megelőzését célzó komplex 
program, és  
d) a fenti népegészségügyi 
intézkedéseket támogató 
kommunikációs kampány. 
Az előirányzat 
felhasználásának célja továbbá 
az egészségügyi ágazat 
szakmapolitikai szempontból 
indokolt egyéb 
népegészségügyi céljainak 
támogatása, mint 
a) a főbb betegségek, 

sérülések, halálokok 
megelőzése, 
gyakoriságának 
csökkentése,  

b) a dohányzás 
visszaszorítása, 

c) az alkohol- és 
drogprevenció, 

d) az egészséges életmód 
népszerűsítése, a 
kapcsolódó programok 
támogatása, 

e) az egészséges táplálkozási 
szokások elterjesztése és az 
élelmiszerbiztonság 
fejlesztése, 

f) az aktív testmozgás 
elterjesztése, 

g) a közegészségügyi és 
járványügyi biztonság 
fokozása,  

h) az egészséges fizikai 
környezet kialakítása, 

i) a szűrővizsgálatok 
népszerűsítése, feltételei 
biztosítása, valamint 

j) a betegségek korai és gyors 
diagnosztizálását segítő 
termékek és eszközök 
beszerzése, működtetése, 

önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egészségügyi 
köztestület, civil 
szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy, gazdasági 
társaság, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
sportszövetség, 
szövetség 

történő 
kifizetéssel 
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vonatkozó beruházások 
végrehajtása. 

100.  374839      29 Természetes 
fogamzássegítés 

Az előirányzat forrást biztosít 
az in vitro fertilizációs 
tevékenység támogatásának 
kibővítéséhez, valamint ezzel 
összefüggésben a művi 
megtermékenyítés állami 
fenntartású 
intézményrendszerének 
megerősítéséhez szükséges 
források biztosításáról szóló 
1600/2017. (VIII. 31.) Korm. 
határozat végrehajtásával 
összefüggő feladatokra.  

központi költségvetési 
szerv, egyházi jogi 
személy; egyházi 
felsőoktatási intézmény 
 
 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

101.  375417      30 Budapesti Szent Ferenc 
Kórház fejlesztése 

Az előirányzat a Budapesti 
Szent Ferenc Kórház 
fejlesztéséről, valamint az 
ehhez szükséges források 
biztosításáról szóló 
1781/2017. (XI. 7.) Korm. 
határozat alapján forrást 
biztosít a Budapesti Szent 
Ferenc Kórház komplex 
kardiológiai rehabilitációs 
szakkórházzá alakítása 
érdekében. 

egyházi jogi személy kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívüli nem 
egyházi jogi 

személy 
kedvezményezett 

esetén. 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

102.  375428      31 A Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége 
Szeretetkórház fejlesztése 

Az előirányzat a 
Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége 
Szeretetkórház fejlesztéséről, 
valamint az ehhez szükséges 
források biztosításáról szóló 
2119/2017. (XII. 28.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint 
támogatást biztosít a 
Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége 
Szeretetkórházában III. 
progresszivitású szinten 
geriátriai ellátásokat és 
hospice ellátást nyújtó 
gyógyintézmény 
kialakításához. 

egyházi jogi személy kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívüli nem 
egyházi jogi 

személy 
kedvezményezett 

esetén. 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

103.  375828      32 Nővérszálló fejlesztés Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
nővérek lakhatási 
körülményeinek javítása, 
nővérszálló fejlesztése. 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

104.  380284    33 Közép- és Kelet-európai 
Onkológiai Akadémia 
Alapítvány támogatása 

Az előirányzat biztosítja a 
Közép- és Kelet-európai 
Onkológiai Akadémia 
Alapítvány (a továbbiakban: 
Alapítvány) létrehozásához 
szükséges alapító okirat 
szerinti pénzbeli vagyon 
rendelés, valamint az 
egészségügyről szóló 1997. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -  
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évi CLIV. törvény 151/A. §-
ában meghatározott 
alapítványi célok 
megvalósításához, valamint az 
Alapítvány működésével 
összefüggő feladatok ellátása 
érdekében szükséges források 
fedezetét. 

   338339    25 Felújítások központi támogatása, 
egyéb fejlesztési támogatások 

                    

105.  374373      2 Köznevelési intézmények 
felújítása, beruházása 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-k)
pontjában felsorolt nevelési-
oktatási intézmények 
felújítási, valamint beruházási 
feladatainak támogatása. 

helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzat 
által fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézmény, fejezet 
irányítása alá tartozó 
költségvetési szerv, 
közalapítvány, 
alapítvány, egyesület, 
egyházi jogi személy, 
egyházi jogi személy 
által fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézmény, nemzetiségi 
önkormányzatok, 
nemzetiségi 
önkormányzat által 
fenntartott nevelési-
oktatási intézmény 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

106.  355006      22 Óvodai férőhelybővítés 
pályázat 

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés a)-h)
pontjában felsorolt nevelési-
oktatási intézmények 
felújítási, valamint beruházási 
feladatainak támogatása. 

helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzat 
által fenntartott 
nevelési-oktatási 
intézmény, gazdasági 
társaság, egyházi jogi 
személy, vallási 
egyesület, költségvetési 
szerv, közalapítvány, 
alapítvány, egyesület 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

   006156    26 Alapítványok, közalapítványok által 
ellátott feladatok és általuk fenntartott 
intézmények támogatása 

                    

   271434      1 Oktatási alapítványok, 
közalapítványok 

                    

107.  295479        14 Autizmus 
Alapítvány 

Az Autizmus Alapítvány az 
autista és autisztikus 
gyermekek és serdülők 
speciális habilitációs és 
rehabilitációs kezeléséhez, 
fejlesztéséhez, neveléséhez, 
oktatásához és munkára való 
felkészítéséhez nyújt 
támogatást közvetlenül az 
Alapítvány Módszertani 
Központjának intézményei 
útján. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   270234      2 Kulturális alapítványok, 
közalapítványok 
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108.  271445        10 Egyéb kulturális 
alapítványok 
működési és 
programtámogatása 

Előadó-művészeti, 
alkotóművészeti 
közgyűjteményi célú kulturális 
alapítványok alapító okiratban 
meghatározott feladatainak és 
működésének támogatása. 
Kulturális, közösségi alapú 
társadalom- és 
gazdaságfejlesztő munkát 
végző alapítványok, továbbá a 
kulturális, közösségi alapú 
társadalom- és 
gazdaságfejlesztő munkát 
végző szervezetek, 
intézmények számára 
szakmai-módszertani fejlesztő 
szolgáltatásokat biztosító 
alapítványok támogatása; a 
népművészeti és amatőr 
művészeti alapítványok 
támogatása. 

alapítványok, 
közalapítványok, 
határon túli szervezet, 
külföldi szervezet, 
központi költségvetési 
szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

109.  297468        12 Trianon 
Múzeum Alapítvány 
(Várpalotai Trianon 
Múzeum) 
támogatása 

A tematikus múzeum 
besorolással rendelkező 
Trianon Múzeum 
működésének és 
programjainak támogatása. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

110.  343417    27 Nemzeti Pedagógus Kar 
működtetésének támogatása 

Az előirányzat az Nkt. 63/H. § 
(1) bekezdés a) pontja szerint 
támogatást nyújt a Nemzeti 
Pedagógus Kar, mint 
köztestület működéséhez és 
feladatainak 
megvalósításához, így az 
etikai kódex megalkotásával, 
az Nkt. 4. § 15. pontjában 
szabályozott pedagógiai célú 
közösségi szolgálat 
megszervezésének 
ellenőrzésével, valamint az 
ezzel kapcsolatos tanácsadó, 
információs tevékenység 
működtetésével kapcsolatos 
feladataihoz, biztosítva a 
szakmai partneri 
együttműködés kereteit az 
ágazat és a pedagógus 
társadalom között, elősegítve a 
köznevelési rendszer szakmai 
egységét. 

köztestület kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

111.  264178    28 Gazdasági társaságok által ellátott 
feladatok támogatása 

a. Az előirányzat 
hozzájárulást biztosít az 
EMMI tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló, 
valamint a magyar állam 
részvételével működő, ezen 
túlmenően egyéb 
közszolgáltatási 
szerződéssel rendelkező 
gazdasági társaságok 

a.: gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 

a.:igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettség-

vállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 
b.: - 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   
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általános (működési, 
felhalmozási) költségeinek 
finanszírozásához és az 
általuk ellátott szakmai 
feladatok 
megvalósulásához. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

szerint 

   015877    30 Társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek működési támogatása 

                    

   295235      22 Oktatási társadalmi, civil és 
non-profit szervezetek 

                    

112.  270290        2 Oktatási 
társadalmi 
szervezetek, 
szövetségek, 
testületek, 
egyesületek, 
bizottságok 
támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet 
a köznevelési szakterület 
országos tevékenységi körű 
oktatási, nevelési egyesületei, 
szövetségei működésének 
pályázati rendszerű 
támogatására, a szervezetek 
kérelem alapján történő 
működési költség 
támogatására, a köznevelési 
szakterülethez kapcsolódó 
feladatok megoldásához 
szakértői és 
háttérdokumentumok, 
tanulmányok, kutatások, a 
nevelési-oktatási programok 
népszerűsítését célzó szakmai 
feladatok finanszírozására.  
Az előirányzatból támogatás 
nyújtható azoknak az 
országos, regionális 
pedagógus szakmai, diák és 
szülői szervezeteknek, 
szövetségeknek, amelyek 
tevékenységükben szorosan 
kapcsolódnak a köznevelési 
szakterülethez, részt vesznek a 
miniszter ágazatirányítási 
tevékenységében, az országos 
és regionális tervek 
előkészítésében, a nevelési-
oktatási programok 
népszerűsítését célzó szakmai 
feladatok végrehajtásában. 

szövetség, civil 
szervezet, egyesület, 
költségvetési szerv, 
nonprofit szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   295268      23 Kulturális társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

                    

113.  380295        1 Kárpát-medencei 
Művészeti Tematikus 
Népfőiskola 

Az előirányzat nyújt fedezetet a 
Kárpát-medencei Művészeti 
Tematikus Népfőiskola 
szakmai programjainak és 
működési költségeinek 
biztosítására. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

114.  271490        2 Kulturális Az előirányzat szolgál az civil szervezet, határon kérelem alapján előleg egyösszegű - felhatalmazó – igénybe   
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társadalmi, civil 
szervezetek, 
szövetségek, 
egyesületek 
támogatása 

országos hatókörű 
népfőiskolai szervezetek, 
művészeti, közművelődési, 
közgyűjteményi, és az 
örökségvédelmi feladatot 
végző civil és non-profit 
szervezetek, testületek, 
bizottságok támogatására, az e 
feladatok ellátásához 
szükséges működési feltételek 
biztosításához, a szükséges 
tárgyi eszközök, berendezések 
beszerzéséhez, valamint a 
programjaik 
megvalósulásának elősegítése 
érdekében. 

túli szervezet, külföldi 
szervezet, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat 

pályázati úton biztosítható kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

nyilatkozat vehető 

115.  018746        3 Területi 
Művelődési 
Intézmények 
Egyesülete (TEMI) 
támogatása 

A más fenntartóval nem 
rendelkező Területi 
Művelődési Intézmények 
Egyesülete (a továbbiakban: 
TEMI) és 60 
tagintézményének működési 
és feladatfinanszírozást 
szolgáló támogatása a TEMI-n 
keresztül: hozzájárulás az 
ország különböző településein 
működő közművelődési 
intézmények, könyvtárak, 
művészeti együttesek 
kulturális, közösségi alapú 
társadalom- és 
gazdaságfejlesztő 
programjaihoz, lakossági 
szolgáltatásnyújtásához, 
települési közművelődési 
feladatok ellátásához és az 
intézményekben működő 
alkotó közösségek, művészeti 
csoportok, körök, klubok 
fenntartásához és 
működtetéséhez. A muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 91. § (1) 
bekezdés c) pontjában előírt 
hozzájárulás. 

egyesület kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

116.  331617        4 Magyar 
Írószövetség 
támogatása 

Az előirányzat hozzájárul a 
Magyar Írószövetség 
működésének támogatásához, 
irodalmi estek, műsorok, 
irodalmi találkozók 
megrendezéséhez, a magyar 
szépirodalom és az olvasás 
népszerűsítéséhez, a magyar 
irodalom és a magyar 
írótársadalom szolgálatához, 
továbbá a kultúráért felelős 
miniszter felelősségi körébe 
utalt, a Kormány tagjainak 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet 99. § (2) bekezdés d) 
pontja szerinti, a nemzetközi 
kulturális szervezetekben való 
magyar részvétellel 
kapcsolatos közfeladatok 
ellátásához. 

117.  343440        5 Tudományos 
Ismeretterjesztő 
Társulat támogatása 

Az előirányzat célja a 
Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat (a továbbiakban: TIT) 
mint a közösségi művelődés 
területén elismert 
ismeretterjesztő, felnőttképzést
folytató, tudományos 
ismeretterjesztő folyóiratokat 
kiadó, intézményfenntartó 
szervezet és tagszervezetei 
működési költségeihez, a 
muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 91. § 
(1) bekezdés c) pontjában 
előírt hozzájárulás. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   295302      24 Egészségügyi társadalmi, 
civil és non-profit szervezetek 

                    

118.  000329        1 Magyar 
Vöröskereszt 
támogatása 

A Magyar Vöröskereszt 
munkájának támogatása a 
szervezet kiemelt központi és 
koordinációs feladatainak 
ellátására és működtetésére, 
nemzetközi kapcsolattartásra, 
megyei és fővárosi 
szervezetek által végzett 
feladatok ellátására, 
működtetésére szolgál az 
alábbiak szerint: 
a. képzési tevékenységek; 
b. a Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszt hálózatának 
fejlesztése, programjainak 
támogatása (országos 
találkozó, országos 
HIV/AIDS prevenciós 
verseny megrendezése, 
ifjúsági önkéntesek 
oktatása); 

c. nemzetközi tevékenység, 
együttműködés a brüsszeli 
Európai Unió Irodával; 

d. nemzetközi keresőszolgálat 
működtetése, 
kapcsolattartás 45 külföldi 
társszervezettel; 

e. véradásszervezés az 
Országos Vérellátó 
Szolgálattal kötött 
Együttműködési 

egyesület  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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Megállapodás alapján; 
f. elsősegély-nyújtási 

programban részvétel 
(közúti járművezető jelöltek 
vizsgáztatása, Országos 
Elsősegélynyújtó Verseny 
megrendezése, az 
elsősegélynyújtás Világnap 
megszervezése, 
lebonyolítása, stb.); 

g. szociális programok 
szervezése (pl.: 
családvédelmi programok, 
kirándulások, táborok, 
„Együtt a jövőért” 
program); 

h. katasztrófasegélyezés 
(hazai és külföldi országok 
özön- és árvíz, valamint a 
hazai belvíz okozta 
katasztrófák károsultjainak 
megsegítése). 

A szervezet tevékenységét a 
Magyar Vöröskeresztről szóló 
1993. évi XL. törvényben 
meghatározott, az 
alapszabályukban vállalt 
feladatok, valamint a 
„Stratégia 2010-2020.” 
célkitűzései határozzák meg.  

119.  253189        2 Magyar 
Rákellenes Liga 
támogatása 

A Magyar Rákellenes Liga 
tevékenysége a széles körű 
felvilágosításra és a személyes 
tanácsadásra irányul, ezzel 
segítik a rákbetegeket a 
gyógyulásban, illetve az 
egészséges embereket a rák 
megelőzésében. A Liga 
tevékenysége során – többek 
között – elkötelezett civilek 
bevonásával hirdeti az 
egészség fontosságát, a 
nehezen megközelíthető 
régiókba szűrőbuszokat indít, 
valamint betegklubokat 
szervez a rákkal küzdők 
számára, továbbá akkreditált 
továbbképzéseket szervez. 

egyesület  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

120.  303079        3 Egészségügyi 
társadalmi, civil és 
non-profit 
szervezetek 
működési támogatása 

Az előirányzat nyújt fedezetet 
a népegészségügyi és 
egészségpolitikai szempontból 
kiemelt szakmai feladatok 
végrehajtásának támogatására 
egészségügyi civil és egyéb 
nonprofit szervezetek 
bevonásával. 

civil szervezet, 
közalapítvány 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

121.  253178        4 Magyar ILCO 
Szövetség Kaposvár 
támogatása 

Az előirányzat a Magyar 
ILCO Szövetség támogatásán 
keresztül hozzájárulást biztosít 

egyesület  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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a. sztómával élők 
érdekvédelmének 
ellátásához, utóápolásuk 
megszervezéséhez, 
egészségvédelmi 
továbbképzéséhez, 
rehabilitációjuk 
elősegítéséhez; 

b. sztómás fiatalok számára 
nyári üdültetés 
biztosításához; 

c. tanácsadó szolgálat 
fenntartásához, az 
önkéntesek képzéséhez; 

d. nemzetközi 
kongresszusokon való 
részvételhez, konferencia 
szervezéséhez; 

e. az „ILCO Hírmondó” 
megjelentetéséhez; 

sorstársi beteglátogatás 
szervezéséhez. 

122.  331139        5 Magyar 
Gyermekonkológiai 
Hálózat 

Az előirányzat forrást biztosít 
a Magyar Gyermekonkológiai 
Hálózat által fenntartott 
gyermekkori daganatos 
betegségek kiindulására, 
kiterjedésre és szövettani 
típusára, prognosztikai 
faktoraira, a kezelés módjára 
és eredményességére, illetve a 
beteg további sorsára, késői 
utánkövetésére vonatkozó 
adatokat összegző Országos 
Gyermektumor Regiszter 
működtetéséhez. 

egyesület  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

123.  331939        6 Daganatos 
Betegek Lelki 
Rehabilitációs 
Otthona 

Az előirányzat forrást biztosít 
a speciális egészségügyi 
problémákkal sújtott egyének 
és családjaik pszichoszociális 
gondozását és rehabilitációját 
végző Daganatos Betegek 
Lelki Rehabilitációs Otthona 
alapfeladatainak ellátásához 
kapcsolódó működési 
kiadások részbeni 
támogatásához. 

egyházi jogi személy kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- – – -   

124.  247223        7 Rákbetegek 
Országos Szervezete 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
Rákbetegek Országos 
Szervezete tárgyévi 
működésének támogatása az 
alábbi szakmai feladatok 
mentén: 
a. a magyarországi rákbetegek 

érdekeinek országos 
képviselete, 
érdekérvényesítése; 

egyesület  kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   



10956 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 221. szám
 

 

 

b. a rákbetegek hazai 
egyesületeinek, klubjainak 
összefogása és 
meghatározott 
témakörökben közvetlen 
segítése; 

c. a rákbetegséggel, a 
rákbetegek életével 
kapcsolatos széleskörű 
szemléletformálás; 

d. a rákbetegek kellő mértékű, 
humánus és szakszerű 
tájékoztatása, jogaik 
megismertetése, 
érdekképviselete; 

segítő szolgáltatások 
biztosítása. 

125.  225960        8 Gézengúz 
Alapítvány a 
Születési 
Károsultakért 

A támogatás célja az 
Alapítvány által a születési 
károsultakért vállalt közfeladat 
ellátásának költségeihez való 
hozzájárulás. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

-- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   295313      25 Szociális társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

                    

126.  233628        5 Fogyatékos 
személyek 
érdekvédelmi 
szervezetei; 
közösségi, 
szolidaritási és 
esélyteremtési 
programok 
támogatása 

a. Fogyatékosok országos, 
regionális és helyi 
szervezeteinek és szakmai 
programjaik támogatása, 
egyéb, a fogyatékosok 
érdekében végzett szakmai 
tevékenységek támogatása, 
pályázati lebonyolítási 
költségek támogatása  

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
költségvetési szerv, 
közalapítvány, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
határon túli szervezet, 
külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 
b.: - 

  

127.  000330        6 Értelmi 
Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik 
Országos 
Érdekvédelmi 
Szövetsége 

a. Az Értelmi 
Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége 
és tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   
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biztosítása. 
128.  245545        7 Siketek és 

Nagyothallók 
Országos Szövetsége 

a. A Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége és 
tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

129.  000352        8 
Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek 
Országos Szövetsége 

a. A Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos 
Szövetsége és 
tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

130.  000363        9 Magyar Vakok és 
Gyengénlátók 
Országos Szövetsége 

a. A Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos 
Szövetsége és 
tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében 
végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: civil szervezet 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

131.  225322        10 Magyar 
Szervátültetettek 
Országos Sport, 
Kulturális és 
Érdekvédelmi 
Szövetsége 

A Magyar Szervátültetettek 
Országos Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Szövetsége és 
tagszervezetei működésének, 
valamint a célcsoport 
érdekében végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

132  279167        11 Autisták 
Országos Szövetsége 

Az Autisták Országos 
Szövetsége és tagszervezetei 
működésének, valamint a 
célcsoport érdekében végzett 
szakmai programjaik 
támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

133.  298335        12 Siketvakok 
Országos Egyesülete 

A Siketvakok Országos 
Egyesülete működésének, 
valamint a célcsoport 
érdekében végzett szakmai 
programjai támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

134.  298346        13 Értelmi Az Értelmi Sérülteket civil szervezet kérelem alapján előleg egyösszegű - felhatalmazó – -   
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Sérülteket Szolgáló 
Társadalmi 
Szervezetek és 
Alapítványok 
Országos Szövetsége 

Szolgáló Társadalmi 
Szervezetek és Alapítványok 
Országos Szövetsége és 
tagszervezetei működésének, 
valamint a célcsoport 
érdekében végzett szakmai 
programjaik támogatása. 

biztosítható kifizetéssel 
 részletekben 

történő 
kifizetéssel 

nyilatkozat 

135. 016962     14 Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
támogatása 

A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat kiemelt 
programjainak, speciális, 
innovatív szociális 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása. 
Különösen adománygyűjtés, 
segítségnyújtás, 
segélycsomag-készítés, ruha- 
és élelmiszerosztás, étkeztetés, 
katasztrófahelyzetben 
krízisellátás és helyreállítás, 
börtönmisszió, jogi 
tanácsadás, speciális és 
innovatív programok, 
projektek működtetése. 
A szervezet támogatása 
kiterjed a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
ellátórendszer működtetésére, 
fejlesztésére. 

civil szervezet, bevett 
egyház és belső egyházi 
jogi személye 
 
 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 

 

136. 275078     15 Baptista 
Szeretetszolgálat 
Alapítvány 
támogatása 

A Baptista Szeretetszolgálat 
Alapítvány kiemelt 
programjainak, speciális, 
innovatív szociális 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása. 
Különösen adománygyűjtés, 
segítségnyújtás, 
segélycsomag-készítés, ruha- 
és élelmiszerosztás, étkeztetés, 
katasztrófahelyzetben 
krízisellátás és helyreállítás, 
börtönmisszió, jogi 
tanácsadás, speciális és 
innovatív programok, 
projektek működtetése. 
A szervezet támogatása 
kiterjed a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
ellátórendszer működtetésére, 
fejlesztésére. 

civil szervezet, bevett 
egyház és belső egyházi 
jogi személye 
 
 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 

 

137. 296568     16 Katolikus 
Karitász támogatása 

A Katolikus Karitász kiemelt 
programjainak, speciális, 
innovatív szociális 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása. 
Különösen adománygyűjtés, 
segítségnyújtás, 

civil szervezet, bevett 
egyház és belső egyházi 
jogi személye 
 
 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 
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segélycsomag-készítés, ruha- 
és élelmiszerosztás, étkeztetés, 
katasztrófahelyzetben 
krízisellátás és helyreállítás, 
börtönmisszió, jogi 
tanácsadás, speciális és 
innovatív programok, 
projektek működtetése. 
A szervezet támogatása 
kiterjed a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
ellátórendszer működtetésére, 
fejlesztésére. 

138. 295679     17 Magyar 
Ökomenikus 
Segélyszervezet 
támogatása 

A Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet kiemelt 
programjainak, speciális, 
innovatív szociális 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása. 
Különösen adománygyűjtés, 
segítségnyújtás, 
segélycsomag-készítés, ruha- 
és élelmiszerosztás, étkeztetés, 
katasztrófahelyzetben 
krízisellátás és helyreállítás, 
börtönmisszió, jogi 
tanácsadás, speciális és 
innovatív programok, 
projektek működtetése. 
A szervezet támogatása 
kiterjed a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
ellátórendszer működtetésére, 
fejlesztésére. 

civil szervezet, bevett 
egyház és belső egyházi 
jogi személye 
 
 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 

 

139.  295668     18 Magyar 
Református 
Szeretetszolgálat 

A Magyar Református 
Szeretetszolgálat kiemelt 
programjainak, speciális, 
innovatív szociális 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása. 
Különösen adománygyűjtés, 
segítségnyújtás, 
segélycsomag-készítés, ruha- 
és élelmiszerosztás, étkeztetés, 
katasztrófahelyzetben 
krízisellátás és helyreállítás, 
börtönmisszió, jogi 
tanácsadás, speciális és 
innovatív programok, 
projektek működtetése. 
A szervezet támogatása 
kiterjed a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
ellátórendszer működtetésére, 
fejlesztésére. 

civil szervezet, bevett 
egyház és belső egyházi 
jogi személye 
 
 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 
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140.  303091       21 Karitatív 
tevékenységet végző 
szervezetek 
támogatása 

Karitatív tevékenységeket 
végző szervezetek, egyházi 
szeretetszolgálatok kiemelt 
programjainak, speciális, 
innovatív szociális 
szolgáltatások fejlesztésének 
támogatása. 
Különösen adománygyűjtés, 
segítségnyújtás, 
segélycsomag-készítés, ruha- 
és élelmiszerosztás, étkeztetés, 
katasztrófahelyzetben 
krízisellátás és helyreállítás, 
börtönmisszió, jogi 
tanácsadás, speciális és 
innovatív programok, 
projektek működtetése. 
A szervezetek támogatása 
kiterjed a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
ellátórendszer működtetésére, 
fejlesztésére. 

civil szervezet, 
közalapítvány, egyházi 
jogi személy 

kérelem alapján  előleg 
biztosítható 

 egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

-  felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

141.  245634        23 Dévény Anna 
Alapítvány 

A Dévény Anna Alapítvány 
működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

142.  197403        24 Kézenfogva 
Alapítvány 

A Kézenfogva Alapítvány 
működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

143.  348906        25 Pszichiátriai 
Érdekvédelmi Fórum 

A Pszichiátriai Érdekvédelmi 
Fórum működésének és 
szakmai programjainak 
támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

144.  348917        26 Afázia Egyesület Az Afázia Egyesület 
működésének és szakmai 
programjainak támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

145.  348928        27 Démoszthenész 
Beszédhibások és 
Segítőik Országos 
Érdekvédelmi 
Egyesülete 

A Démoszthenész 
Beszédhibások és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi 
Egyesülete működésének és 
szakmai programjainak 
támogatása. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

   351739      27 Család- és ifjúságügyi 
társadalmi, civil és non-profit 
szervezetek és közösségi 
programok támogatása 

                -   

146.  351740        1 Esélyteremtési és 
önkéntes programok, 
feladatok támogatása 

Esélyegyenlőségi, 
esélyteremtési területeket 
érintő támogatást nyert 

központi költségvetési 
szerv, civil szervezet, 
közalapítvány, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 221. szám

 
10961

 

 

Európai Uniós (REC) 
pályázatok megvalósításához a 
tagállami önrész biztosítása.  
Az emberkereskedelem 
áldozatai számára biztonságos 
elhelyezést és komplex 
szolgáltatásokat nyújtó 
Átmeneti Szállások 
működtetése. 
Szemléletformálást célzó helyi 
és országos kampányok és 
programok megvalósítása, 
esélyegyenlőségi, 
esélyteremtési területen 
tevékenykedő helyi 
szervezetek 
együttműködésének 
fejlesztése. Az önkéntes 
tevékenységet népszerűsítő, az 
állampolgárokat önkéntes 
tevékenységre aktivizáló 
programok támogatása. 

gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli szervezet 

történő 
kifizetéssel 

kötelezettség-
vállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 
szerint (az EU 

jóváírását követő 60 
napon belül) 

147.  368495        2 Családbarát 
Ország Nonprofit 
Kft. működésének 
támogatása  

Az előirányzat biztosít forrást 
a Családbarát Ország 
Nonprofit Kft. komplex 
családpolitikai, nőpolitikai, 
idősügyi és gyermekjóléti 
szakmai feladatainak, 
tervezésének és 
megvalósításának 
biztosítására; családpolitikai 
célú kampányok és 
rendezvények előkészítésére 
és lebonyolítására; szakmai, 
módszertani anyagok 
előkészítésére. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

 -   

148.  376039        3 Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete 
működésének 
támogatása 

Az előirányzat forrást biztosít 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete részére közhasznú 
tevékenysége körében 
ellátandó feladatai 
elvégzésére. 
Az anyaság tiszteletére 
nevelés, a házasságért és a 
jövő generációért érzett 
felelősség erősítése, a 
nagycsaládok sajátos 
érdekeinek képviselete és 
szolgálata, a nagycsaládok 
egymást ismerő és segítő 
közösségekké szervezése. 

közhasznú 
tevékenységet végző 
civil szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

 -   

149.  265967    39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása a. Szociális intézményi 
jogviszonya alapján 
ellátásban vagy 
szolgáltatásban részesülő 
személyek 
munkarehabilitációs célú 
fejlesztő foglalkoztatása 
támogatás biztosításával. 

a.:  
civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy 
b.: Kincstár 

a.: pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: SZGYF 
b.: - 

-   
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b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

terhelési 
értesítők 
szerint 

150.  264912   46 Megváltozott munkaképességűek 
munkaerő-piaci integrációját elősegítő 
programok  

a. A megváltozott 
munkaképességű emberek 
munkaerő-piaci 
integrációját elősegítő 
programok támogatása, a 
társadalom és a 
munkáltatók 
érzékenyítésének illetve 
védett munkahelyeken 
előállított javak piacra 
jutásának támogatása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.:  civil szervezet, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy, 
jogszabály alapján jogi 
személynek nem 
minősülő egyéb 
szervezet, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– a.: igénybe 
vehető 
b.: - 

  

151.  264923   47 Megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásának 
támogatása 

a. A megváltozott 
munkaképességű emberek 
foglalkoztatásának és a 
foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó fejlesztésének 
megvalósítása a 
megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint 
a megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók 
foglalkoztatásához 
nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. 
rendelet szerint nyújtott 
támogatás biztosításával. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.:  civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
egyházi jogi személy, 
jogszabály alapján jogi 
személynek nem 
minősülő egyéb 
szervezet, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég 
b.: Kincstár 

a.: pályázati úton 
b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: Budapest 
Főváros 

Kormányhivatala 
b.: - 

-   

152.  343451   48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós 
illeték 

A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

Kincstár – – egyéb: 
bankforgalmi 

terhelési 
értesítők 
szerint 

- – – -   

   295224    50 Kulturális szakmai feladatok 
támogatása 

                -   

153.  351751      1 Magyar Állami Operaház - 
Eiffel Bázis 

A Magyar Állami Operaház és 
Erkel Színház műhelyháza és 
próbacentruma létrehozását 
célzó beruházásról és a 
Magyar Állami Operaház 
korszerűsítésének 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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előkészítéséről szóló 
1555/2015. (VIII. 7.) Korm. 
határozat szerint a Magyar 
Állami Operaház és Erkel 
Színház műhelyháza és 
próbacentruma létrehozásával 
kapcsolatos szervezési, 
tervezési, felújítási, műszaki 
és egyéb beruházási célú 
feladatok támogatása. 

154.  359795      2 Magyar Állami Operaház 
Andrássy úti épületének 
felújítása 

 Az előirányzat a Magyar 
Állami Operaház Andrássy úti 
épületének felújításához 
biztosít forrást. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság 

 kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

155.  300924      3 Emlékpont Központ 
támogatása 

Az előirányzat a 
hódmezővásárhelyi Tornyai 
János Múzeum által 
működtetett Emlékpont 
kiállítóhely működtetésére és 
szakmai feladatainak ellátására
szolgál. 

helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

156.  359917      4 Modern Opera beruházása Az előirányzat célja a 
Budapesti Music Center 
stagione (befogadó) 
rendszerben működő, társulat 
nélküli operaházának 
megvalósításához szükséges 
forrás biztosítása. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

157.  375195      5 Árpád-ház Program 
tudományos-szakmai 
projektjeinek támogatása 

Az előirányzat célja az Árpád-
ház Program első üteme 
keretében, 2018–2023 között 
megvalósuló tudományos-
szakmai alprogramok 
végrehajtásának támogatása 
[az Árpád-ház Program első 
üteme keretében, 2018–2023 
között megvalósuló 
tudományos-szakmai 
alprogramok részletes 
végrehajtási tervéről, az ehhez 
szükséges források 
biztosításáról, valamint az 
Árpádok történelmi művét 
bemutató, Székesfehérváron 
megvalósuló hazai kiállítás 
előkészítésének folytatásáról 
szóló 1109/2018. (III. 19.) 
Korm. határozat alapján]. 

költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

158.  372151      6 A TIT Budapesti Planetárium 
épületének felújítása 

Az előirányzat célja a TIT 
Budapesti Planetárium 
épületének felújításához, a 
felújítás előkészítéséhez 
szükséges forrás biztosítása. 

 civil szervezet kérelem alapján előleg 
bitosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

159.  344740      7 Liget Budapest projekt 
előkészítése és megvalósítása 

Az előirányzat a Városliget 
megújításáról és fejlesztéséről 
szóló 2013. évi CCXLII. 
törvényben megfogalmazottak 
érdekében forrást biztosít a 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság 

 kérelem alapján előleg 
biztosítható 

 egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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Liget Budapest projekt 
előkészítésére és 
megvalósítására, valamint a 
projekt során felmerülő 
szervezési, műszaki és egyéb 
szakmai feladatok 
végrehajtására. 

160.  353762      8 A Fővárosi Nagycirkusz 
elhelyezése és kialakítása 

a. Az előirányzat célja, hogy 
forrást biztosítson a Liget 
Budapest Projekt keretein 
belül a Fővárosi 
Nagycirkusz 
elhelyezésének és új 
épületének kialakítása 
beruházás előkészítésével 
összefüggő feladatok 
végrehajtására. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok 
biztosítása. 

a.: központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

 a. igen 
b. - 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

– -   

161.  354862      9 A Budai Vígadó felújításának 
támogatása 

A Budai Vigadó felújítása 
érdekében szükséges források 
biztosításáról szóló 
1406/2015. (VI. 19.) Korm. 
határozat szerinti felújítással 
kapcsolatos szervezési, 
tervezési, felújítási, műszaki 
és egyéb beruházási célú 
feladatok támogatása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívüli 
szervezet esetén: 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

162.  358973      10 Makovecz Imre Alap Az előirányzat célja a 
Makovecz Imre életművének 
gondozásáról szóló 
2022/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozattal a Makovecz Imre 
életművét képező tervek 
megvalósítása és épületek 
felújítása érdekében 
létrehozott Makovecz Imre 
Alap (MIA) forrásainak 
terhére megszülető egyedi 
döntésekből eredő építések és 
felújítások finanszírozásának 
biztosítása. 

 civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet, egyházi jogi 
személy 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- Áh-n kívüli 
szervezet esetén: 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

163.  360162      11 Nemzeti Művelődési Intézet 
közművelődési szakmai 
szolgáltatást ellátó új épületének 
beruházása, Lakitelek 

Az előirányzat a lakiteleki 
Népfőiskola Alapítvány 
közművelődési szakmai 
szolgáltatást ellátó gazdasági 
társasága, az NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Kft. 
épületének megvalósításához 
szükséges forrás biztosítására 
szolgál. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, 
közalapítvány, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

 egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

164.  358984      12 Bartók Év A Bartók-év programjainak 
megvalósítása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság, civil 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   
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szervezet, 
közalapítvány, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

történő 
kifizetéssel 

165.  367128      13 Arany János-emlékév 
programjainak támogatása 

Az Arany János-emlékév 
programjainak 
megvalósításához szükséges 
feladatokról szóló 1066/2017. 
(II. 9.) Kormányhatározat 
alapján létrehozott 
Emlékbizottság által 
jóváhagyott cél- és 
feladatrendszer szerinti 
programok megvalósítása és 
az Emlékbizottság 
működésének támogatása. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
köztestület, egyházi 
jogi személy, határon 
túli egyház, gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
határon túli szervezet, 
magánszemély 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

166.  369117      14 Kodály-év Az előirányzat biztosítja a 
Kodály Program keretében 
rendezvények, képzések, 
ismeretterjesztő programok, 
kiállítások, koncertek, 
előadások megvalósítását, 
filmek és interaktív 
fejlesztések létrehozását, 
versenyek, pályázatok 
lebonyolítását és kiadványok 
megjelentetését, továbbá a 
programhoz kapcsolódó 
arculattervezés és egyéb 
kommunikációs feladatok 
támogatását. 

civil szervezet, 
közalapítvány, központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
határon túli intézmény, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
személy, határon túli 
szervezet 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– igénybe 
vehető 

  

167.  372328      15 A Szolnoki Szigligeti 
Színház felújítása 

Az előirányzat célja a 
Szolnoki Szigligeti Színház 
épületének felújításához, a 
felújítás előkészítéséhez 
szükséges forrás biztosítása. 

helyi önkormányzat kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

168.  372162      16 A Fonó Budai Zeneház 
felújítása 

a. Az előirányzat célja a Fonó 
Budai Zeneház Budapest 
XI. kerület, Sztregova utca 
3. szám alatti épületének 
felújításához, a felújítás 
előkészítéséhez szükséges 
forrás biztosítása. 

b. A fejezeti kezelésű 
előirányzat kezelésével 
összefüggően felmerülő 
kincstári díjak, jutalékok és 
a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

a.: nonprofit gazdasági 
társaság 
b.: Kincstár 

a.: kérelem 
alapján 

b.: - 

a.: előleg 
biztosítható 

b.: - 

a.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

- -   

169.  379040    17 A kecskeméti Katona József 
Színház felújítása  

Az előirányzat célja a 
kecskeméti Katona József 
Színház, valamint a Ruszt 
József Stúdiószínház komplex 
felújítása (korszerűsítése, 
átalakítása, bővítése), továbbá 
a kapcsolódó fejlesztések 
(környezetrendezés, 
közparkoló-építés) 
megvalósítása. 

helyi önkormányzat kérelem alapján  előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -  
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170.  370151      18 Hódmezővásárhelyi ágazati 
fejlesztések 

Az előirányzat célja 
Magyarország Kormánya és 
Hódmezővásárhely Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával 
összefüggő feladatokról szóló 
1840/2017. (XI. 10.) Korm. 
határozat 4. pont a) és e) 
alpontjában meghatározott 
feladatok végrehajtásához 
szükséges forrás biztosítása. 

helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján 
Kormány 

határozat alapján 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

171.  375228      20 Thália Színház és a 
Mikroszkóp Színpad 
fejlesztésének támogatása. 

Az előirányzat célja a Thália 
Színház és a Mikroszkóp 
Színpad szakmai megújulását 
biztosító infrastrukturális 
felújítások, fejlesztések, 
eszközbeszerzések támogatása 
a Thália Színház és a 
Mikroszkóp Színpad 
fejlesztéseinek támogatásáról 
szóló 1060/2018. (II. 22.) 
Korm. határozat alapján. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

172.  382462    21 A K–12 Mesterszalon 
kialakítása 

A K–12 Mesterszalon 
kialakítására és működésére 
biztosít forrást. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -  

173.  375073      22 Közép- és Kelet-Európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány 
fejlesztéseinek támogatása 

Az előirányzat célja a Közép- 
és Kelet-Európai Történelem 
és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány egyes 
infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása az 
erről szóló 1128/2018. (III. 
19.) Korm. határozat alapján. 
a. a Kertész Imre Intézet 

kialakítása és felújítása 
b. Terror Háza Múzeum, 

felújításának előkészítése. 

közalapítvány kérelem alapján 
Korm. határozat 

alapján 

előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

– -   

174.  380640    23 A Millenniumi Pavilon 
felújítása és egyes kapcsolódó 
fejlesztések 

Az előirányzat biztosítja a 
Zebegényben található, helyi 
védettségű Millenniumi 
Pavilon helyreállításának, 
felújításának és kulturális, 
közösségi térré történő 
átalakításának, fejlesztésének, 
valamint mindezek 
előkészítésének forrását, 
melyre a 2020. évi Kvtv. 
biztosít forrást. A 2020. évi 
előirányzat az előkészítést és a 
tervezést szolgálja. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -  

175.  296435    51 Fejezeti általános tartalék A fejezet ágazati felügyelete 
alá tartozó, év közben 
felmerülő feladatok, likviditási 
problémák megoldása. A 
Kormány egyedi határozatával 

államháztartáson belüli 
és kívüli szervezetek 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

– – – –   



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2019. évi 221. szám

 
10967

 

 

biztosított többletek 
felhasználása. 

                              

” 

 

4. melléklet a …/2019. (…) EMMI rendelethez 

 

„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 
 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 
   A   B   C   D   E   F   G  H  I  J  K  L  M  N  O 
    

Áht- 
azonosító 

   
Cím 
név 

   
Alcím 

név 

   
Jogcím- 
 csoport- 

név 

   
  

Jogcímnév 

   
  

Előirányzat célja 

   
  

Kifizetésben 
részesülők köre 

   
Támogatás  

biztosításának  
módja 

   
  

Támogatási 
előleg 

   
Rendelkezésre 

bocsátás 
módja 

   
Visszafizetés  

határideje 

   
  

Biztosíték 

   
  

Kezelő szerv 

   
  

Lebonyolító 
szerv 

 Európai uniós 
forrásból 
finanszí- 

rozott 
költségvetési 

támogatás 
közremű- 

ködő 
szervezete 

   359306  21 Központi kezelésű előirányzatok                     
 1.  343628   3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami 

elővásárlás kiadása 
A gyógyszertárak tulajdonosi 
szerkezete tekintetében új, a 
többségi gyógyszerészi 
tulajdon elősegítését támogató 
szabályozás szerint a 
gyógyszertári tulajdonhányad 
értékesítése esetén elővásárlási
joga van a törvényben 
meghatározott 
gyógyszerészeknek és az 
államnak. Az előirányzat 
felhasználásának célja 
lehetővé tenni, hogy az állam 
indokolt esetben élni tudjon 
elővásárlási jogával, ha azt a 
rangsorban előtte álló 
gyógyszerészek nem tennék 
meg. 

egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, gazdasági 
társaság 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– – egészségbiztosítási 
alap 

előirányzatainak 
kezelő szerve 

–   - 

   349395    5 Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

                    

   349473      2 Az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

                    

 2.  349495        1 Ingatlanok 
fenntartásával járó 
kiadások 

Az előirányzat 
felhasználásának célja állag- 
és értékmegőrzés, hatékony és 
gazdaságos működtetés 
biztosítása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság  

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 

– – Állami 
Egészségügyi 

Ellátó Központ 

–  - 
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3. melléklet a …/2019. (…) EMMI rendelethez 

„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 

   A   B   C   D   E   F   G  H  I  J  K  L  M  N  O 
    

Áht- 
azonosító 

   
Cím 
név 

   
Alcím 

név 

   
Jogcím- 
 csoport- 

név 

   
  

Jogcímnév 

   
  

Előirányzat célja 

   
  

Kifizetésben 
részesülők köre 

   
Támogatás  

biztosításának  
módja 

   
  

Támogatási 
előleg 

   
Rendelkezésre 

bocsátás 
módja 

   
Visszafizetés  

határideje 

   
  

Biztosíték 

   
  

Kezelő szerv 

   
  

Lebonyolító 
szerv 

 Európai uniós 
forrásból 
finanszí- 

rozott 
költségvetési 

támogatás 
közremű- 

ködő 
szervezete 

   359306  21 Központi kezelésű előirányzatok                     
 1.  343628    3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami 

elővásárlás kiadása 
A gyógyszertárak tulajdonosi 
szerkezete tekintetében új, a 
többségi gyógyszerészi 
tulajdon elősegítését támogató 
szabályozás szerint a 
gyógyszertári tulajdonhányad 
értékesítése esetén 
elővásárlási joga van a 
törvényben meghatározott 
gyógyszerészeknek és az 
államnak. Az előirányzat 
felhasználásának célja 
lehetővé tenni, hogy az állam 
indokolt esetben élni tudjon 
elővásárlási jogával, ha azt a 
rangsorban előtte álló 
gyógyszerészek nem tennék 
meg. 

egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, gazdasági 
társaság 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

– – egészségbiztosítási 
alap 

előirányzatainak 
kezelő szerve 

–  - 

   349395    5 Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

                    

   349473      2 Az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

                    

 2.  349495        1 Ingatlanok 
fenntartásával járó 
kiadások 

Az előirányzat 
felhasználásának célja állag- 
és értékmegőrzés, hatékony és 
gazdaságos működtetés 
biztosítása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság  

– – egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

– – Állami 
Egészségügyi 

Ellátó Központ 

–  - 

 3.  349506        2 Az Állami 
Egészségügyi Ellátó 
Központ rábízott 
vagyonába tartozó 
társaságok 
tőkeemelése 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 
előírásai szerinti tőkerendezés 
biztosítása. 

gazdasági társaság – – egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

– – Állami 
Egészségügyi 

Ellátó Központ 

–  - 

 4.  349517        3 Az Állami 
Egészségügyi Ellátó 
Központ rábízott 
vagyonába tartozó 

Az előirányzat 
felhasználásának célja 
tőkeemelésen túli, a saját tőke 
szerkezetét módosító egyéb, a 

 gazdasági társaság – – egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

– – Állami 
Egészségügyi 

Ellátó Központ 

–  - 

3. melléklet a 35/2019. (XII. 30.) EMMI rendelethez
„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
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társaságokhoz 
kapcsolódó egyéb 
kiadások 

tag döntése szerinti 
intézkedések, így különösen 
pótbefizetés fedezetének 
biztosítása. 

kifizetéssel 

   377028      4 Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

                    

 5.  377039        1 Az Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 
rábízott vagyonába 
tartozó társaságok 
tőkeemelése, 
pótbefizetése 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 
előírásai szerinti tőkerendezés 
biztosítása. 

gazdasági társaság – – egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

– – – –  - 

 
” 
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biztosított többletek 
felhasználása. 

                              

” 

 

4. melléklet a …/2019. (…) EMMI rendelethez 

 

„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez 
 

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. évi központi kezelésű kiadási előirányzatainak feladatterve 
   A   B   C   D   E   F   G  H  I  J  K  L  M  N  O 
    

Áht- 
azonosító 

   
Cím 
név 

   
Alcím 

név 

   
Jogcím- 
 csoport- 

név 

   
  

Jogcímnév 

   
  

Előirányzat célja 

   
  

Kifizetésben 
részesülők köre 

   
Támogatás  

biztosításának  
módja 

   
  

Támogatási 
előleg 

   
Rendelkezésre 

bocsátás 
módja 

   
Visszafizetés  

határideje 

   
  

Biztosíték 

   
  

Kezelő szerv 

   
  

Lebonyolító 
szerv 

 Európai uniós 
forrásból 
finanszí- 

rozott 
költségvetési 

támogatás 
közremű- 

ködő 
szervezete 

   359306  21 Központi kezelésű előirányzatok                     
 1.  343628   3 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami 

elővásárlás kiadása 
A gyógyszertárak tulajdonosi 
szerkezete tekintetében új, a 
többségi gyógyszerészi 
tulajdon elősegítését támogató 
szabályozás szerint a 
gyógyszertári tulajdonhányad 
értékesítése esetén elővásárlási
joga van a törvényben 
meghatározott 
gyógyszerészeknek és az 
államnak. Az előirányzat 
felhasználásának célja 
lehetővé tenni, hogy az állam 
indokolt esetben élni tudjon 
elővásárlási jogával, ha azt a 
rangsorban előtte álló 
gyógyszerészek nem tennék 
meg. 

egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, gazdasági 
társaság 

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– – egészségbiztosítási 
alap 

előirányzatainak 
kezelő szerve 

–   - 

   349395    5 Tulajdonosi joggyakorlással 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

                    

   349473      2 Az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

                    

 2.  349495        1 Ingatlanok 
fenntartásával járó 
kiadások 

Az előirányzat 
felhasználásának célja állag- 
és értékmegőrzés, hatékony és 
gazdaságos működtetés 
biztosítása. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság  

– – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 

– – Állami 
Egészségügyi 

Ellátó Központ 

–  - 

4. melléklet a 35/2019. (XII. 30.) EMMI rendelethez
„2. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
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kifizetéssel 
 3.  349506        2 Az Állami 

Egészségügyi Ellátó 
Központ rábízott 
vagyonába tartozó 
társaságok 
tőkeemelése 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 
előírásai szerinti tőkerendezés 
biztosítása. 

gazdasági társaság – – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– – Állami 
Egészségügyi 

Ellátó Központ 

–  - 

 4.  349517        3 Az Állami 
Egészségügyi Ellátó 
Központ rábízott 
vagyonába tartozó 
társaságokhoz 
kapcsolódó egyéb 
kiadások 

Az előirányzat 
felhasználásának célja 
tőkeemelésen túli, a saját tőke 
szerkezetét módosító egyéb, a 
tag döntése szerinti 
intézkedések, így különösen 
pótbefizetés fedezetének 
biztosítása. 

gazdasági társaság – – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– – Állami 
Egészségügyi 

Ellátó Központ 

–  - 

   377028      4 Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások 

                    

 5.  377039        1 Az Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 
rábízott vagyonába 
tartozó társaságok 
tőkeemelése, 
pótbefizetése 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 
előírásai szerinti tőkerendezés 
biztosítása. 

gazdasági társaság – – egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

– – – –  - 

 

” 
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1812/2019. (XII. 30.)  Korm. határozata
az Idősügyi Infokommunikációs Program folytatásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy a  hátrányos helyzetű térségekben élő időseket célzó Idősügyi Infokommunikációs 
Modellprogram a 2020–2022. években is folytatódjon, amelynek hatékony megvalósítása céljából
 1. felkéri Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatát, hogy 2020. január 1-jétől gondoskodjon 

az  Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram hátrányos helyzetű térségekre történő kiterjesztéséről szóló 
1056/2017. (II. 7.) Korm. határozat szerinti II. Fázisban megvalósuló idősügyi modellprogram (a továbbiakban: 
Program) 2020., 2021. és 2022. években történő megvalósításáról;

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Program megvalósítása érdekében a  központi költségvetés IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezete terhére – a pénzügyminiszter közreműködésével – a 2020–2022. évekre évi 
90 990 000 forint forrást biztosítson;

Felelős: belügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évben 2020. január 30.
 a 2021. és 2022. években a központi költségvetés tervezésével egyidejűleg

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  ponthoz kapcsolódóan a  Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség útján vizsgálja meg a Program megvalósítása során eddig beszerzett informatikai 
eszközök vagyon- és tulajdonjogi helyzetét, és a  szükséges intézkedések megtételével gondoskodjon arról, hogy 
azok a Program megvalósításában 2020. január 1-jét követően is felhasználhatóak legyenek.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1813/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi védelmével kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj mint világörökségi terület kiemelkedő egyetemes értéke 
megőrzése érdekében
a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  agrárminiszter bevonásával gondoskodjon 

a világörökségi terület borszőlő termőhelyi kataszterének felülvizsgálatáról;
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
 agrárminiszter
Határidő:  2021. december 31.

b) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy hozza létre a  világörökségi terület történeti pince 
kataszterét.
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  2021. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1814/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
a MÁV-START Zrt. személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének ellátásához szükséges IC+ vasúti 
személykocsi állomány biztosításáról

A Kormány a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-START Zrt.) a vasúti 
személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátását biztosító gördülőállomány szolgáltatási színvonalának fejlesztése és 
a vasúti közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának emelkedése érdekében
 1. támogatja a  MÁV-START Zrt. személyszállítási közszolgáltatásban használt gördülőállományának a  megújítását, 

amelynek első lépéseként a  társaság IC+ vasúti személykocsi programjának (a továbbiakban: Program) keretében 
70 db IC+ vasúti személykocsi kerül két ütemben biztosításra annak érdekében, hogy a  hazai és az  európai 
uniós forrásokból megvalósított vasúti infrastruktúrafejlesztésekhez kapcsolódóan megfelelő minőségű 
személykocsiállomány álljon rendelkezésre;

 2. egyetért azzal, hogy a  Program I. üteme keretében 35 db IC+ vasúti személykocsi kerüljön biztosításra, amelynek 
érdekében
a) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 

gondoskodjon legfeljebb 15 295 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztését szolgáló előirányzata javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. január 15.

b) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a MÁV-START 
Zrt.-vel az  a)  alpont szerinti forrás vonatkozásában a  vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése 
érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tájékoztassa a Kormányt a Program I. ütemének 
előrehaladásáról, valamint nyújtson be előterjesztést a  Kormány részére a  Program II. ütemhez szükséges további 
lépésekről, beleértve a szükséges költségvetési források biztosítását is;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. június 30.

 4. tudomásul veszi, hogy a  szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a  MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi 
gyártásának támogatásáról szóló 1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozat alapján folyósított 15 227 250 000 forint forrás 
a személyszállítási közszolgáltatás finanszírozására teljes mértékben felhasználásra került;

 5. visszavonja
a) a  szolnoki vasúti járműipar fejlesztéséről és a  MÁV-START Zrt. IC+ vasúti személykocsi gyártásának 

támogatásáról szóló 1167/2016. (IV. 6.) Korm. határozatot,
b) a kötöttpályás járműgyártás fejlesztéséről szóló 1179/2017. (IV. 7.) Korm. határozat 5. és 6. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az ezzel összefüggő egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
a) 2. pont b) alpontja szerinti koncepció, ütemezés és költségterv kidolgozásának határideje a Korm. határozat 

2. pont b) alpontjában foglaltaktól eltérően 2020. május 31.,
b) 5.  pont e)  alpont ea)  pontjában meghatározott forrás a  Korm. határozat 5.  pont e)  alpont ea)  pontjában 

foglaltaktól eltérően a  Makó Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt Makói Városi Termál- és 
Gyógyfürdő (Hagymatikum) bővítésére használható fel,

c) 1. mellékletében foglaltaktól eltérően az 1. melléklet szerinti fejlesztéseket támogatja.
 2. A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 3.  pontjában 

a  „kiállítás támogatására: 2020. június 30.” szövegrész helyébe a  „kiállítás támogatására: 2021. november 30.” 
szöveg, a  „kiadvány megjelentetésére: 2020. június 30.” szövegrész helyébe a  „kiadvány megjelentetésére: 
2021. november 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozathoz

Település Projekt Támogatott

Összeg (forint) 

(a 2016–2019. évi forrás 

terhére)

Összeg (forint) 

(2020. évi forrás 

terhére)

Bagod Faluház felújítása Önkormányzat 40 000 000

Bak
„Integrált Közösségi Szolgáltató 

Tér - Faluház” felújítása, 
korszerűsítése

Önkormányzat 97 000 000

Budapest
Rákoskert, “Mennybemenetel” 
Ökomenikus templom építése

Rákoskerti Templom 
Alapítvány és Rákoscsabai 
Református Egyházközség

920 000 000

Budapest
Pesterzsébeti Református 

Templom

Budapest, Pesterzsébet, 
Szabótelepi Református 

Egyházközség
400 000 000 150 000 000

Budapest
Díszlet Bartók Béla három 

színpadi művéhez
Magyar Állami Operaház 1 000 000

Csíkszereda
Kápolna építése a Tolvajos 

tetőre
Csíksomlyó Közbirtokosság 50 000 000

Dobogókő
„Zsindelyes Vendégház” (síház) 

felújítása
Dobogókőért Közhasznú 

Alapítvány
80 000 000 170 000 000

Jászkísér
Művelődési ház  

felújítása és bővítése
Önkormányzat 190 000 000 25 000 000

Kakasd „Faluház/Tájház” felújítása Önkormányzat 406 000 000

Kaposvár Harangház építése Önkormányzat 390 000 000

Kolozsvár
Református templom bővítés, 

befejezés
Erdélyi Református 

Egyházkerület
90 000 000

Makó

„Hagymaház” felújítás és 
kapcsolódó beruházások 

(Páger mozi és Rendezvényház 
rekonstrukciója)

Önkormányzat 730 000 000
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Makó
József Attila Városi Könyvtár 

bontása/építése és 
környezetének rehabilitációja

Önkormányzat 2 660 000 000

Mártély Boldogasszony házacska építése Önkormányzat 47 000 000

Mátészalka Képes Kávéház építése Önkormányzat 200 000 000 40 000 000

Neszmély
Launai Miklós Református Iskola 

felújítása
Önkormányzat/Dunántúli 
Református Egyházkerület

274 000 000

Paks
Római katolikus templom 

felújítása
Római Katolikus Egyház 150 000 000

Sárospatak
Művelődési Ház és Könyvtár 

felújítása
Sárospataki Művelődési Ház 

és Könyvtár
2 050 000 000

Sárospatak
Árpád Vezér Gimnázium és 

Kollégium felújítása és bővítése
Önkormányzat 400 000 000

Sárospatak Ivókutak rekonstrukciója Önkormányzat 10 000 000

Siófok Evangélikus templom felújítása
Siófoki Evangélikus 

Egyházközség
98 000 000

Solymár Waldorf óvoda felújítása
Szabad Waldorf Nevelésért 

Alapítvány
30 000 000

Százhalombatta
Római katolikus templom 

felújítása és bővítése
Római Katolikus Egyház 215 000 000

Szeged-Szőreg  Kápolna építése
Római Katolikus Egyház/ 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye

115 000 000 60 000 000

Szigetvár
Vigadó épületének felújítása, 

funkcióbővítés 
Önkormányzat 300 000 000 150 000 000

Temesvár
„Új Ezredév” Református 

Központ építésének befejezése
Temesvári Református 

Egyházközség
474 000 000 330 000 000

Tahitótfalu A váci révállomás várója
Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 

Igazgatóság/Pilisi  
Parkerdő Zrt.

15 000 000

Visegrád
Magyar László tornacsarnok 

felújítása, korszerűsítése
Önkormányzat 413 000 000 70 000 000

Zalaegerszeg
Boldogasszony kápolna építése 

a Gébárti tónál
Önkormányzat 100 000 000

Zalaszentlászló
Faluház és szállásépület 

felújítása, óvodával bővítése
Önkormányzat 480 000 000

Összesen 11 020 000 000 1 400 000 000
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A Kormány 1816/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósuló 
beruházásokkal összefüggő további intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Makovecz Imre bástyája projekt megvalósításával összefüggő beruházások a  piliscsabai 

Iosephinum területén a Piliscsaba belterület 1602/4, 1602/4/A, valamint Piliscsaba külterület 085/9, 080/13 helyrajzi 
számokon, természetben a Piliscsaba Fő út 2/A. alatt található ingatlanon valósuljanak meg;

 2. egyetért a  kutatóliget II. (a  továbbiakban: Beruházás I.) ütemének és a  központi energiaellátó épület 
(a továbbiakban: Beruházás II.) megvalósításának koncepciójával, valamint azzal, hogy a Beruházás I. és Beruházás II. 
(a továbbiakban együtt: Beruházások) a Piliscsaba belterület 1602/4 helyrajzi számú ingatlanon valósuljon meg;

 3. beruházási célterületté nyilvánítja a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és 
(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az 1. pontban foglalt cél elérése érdekében a Piliscsaba külterület 080/13 
helyrajzi számú földrészletet, valamint az  ezen földrészletből a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé 
válását követően kialakított földrészleteket;

 4. a Beruházás I. előkészítése érdekében szakértői tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány, tervezési program 
elkészítésére, helyszínvizsgálat lefolytatására, vázlatterv, településrendezési eszközök, engedélyezési dokumentáció, 
valamint kivitelezési terv elkészítésére legfeljebb 60 000 000 forint forrást biztosít a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 
26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport 
terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. december 15. napjáig kell megvalósítani;

 5. a Beruházás II. előkészítése érdekében szakértői tanulmányok készítésére, helyszínvizsgálat lefolytatására, 
tervezési program elkészítésére, megvalósíthatósági tanulmány készítésére, fenntartási és üzemeltetési modell 
kidolgozására, településrendezési eszközök elkészítésére, engedélyezési terv készítésére, engedélyeztetés 
lefolytatására, valamint kivitelezési terv elkészítésére legfeljebb 55 000 000 forint forrást biztosít a Kvtv. 1. melléklet 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás 
Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig 
kell megvalósítani;

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterének bevonásával – elszámolási és a  fel 
nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel gondoskodjon a  4. és 5.  pont szerinti összesen  
115 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet,  
26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és 
nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím javára;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2020. január 31.
Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 30.

 7. a Beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 8. egyetért azzal, hogy a  Beruházások előkészítési fázisát a  Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány (a  továbbiakban: 

Alapítvány) valósítsa meg;
 9. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházások előkészítési fázisa tekintetében támogatói okirat 

útján támogatást nyújtson az Alapítvány részére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. február 29.
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 10. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Beruházás I. megvalósítására 
lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére 
a  Beruházás I. megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések 
ütemezésének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: megvalósításra vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal

 11. egyetért azzal, hogy a  Beruházás I. megvalósítója a  Beruházási Ügynökség, a  Beruházás II. megvalósítója 
az Alapítvány legyen;

 12. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházás II. kiviteli dokumentációjának elkészültét követően 
készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás II. megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a kivitelezési dokumentáció elkészültét követően azonnal

 13. egyetért azzal, hogy a Beruházás II. során fejlesztett vagy létrejött építmények üzemeltetője az Alapítvány legyen;
 14. felhívja

a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére az Alapítvány Piliscsaba belterület 1602/4, 1602/4/A 
és Piliscsaba külterület 080/13 helyrajzi számú ingatlanok vagyonkezelőjeként történő kijelölése érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. július 31.

b) felhívja az  agrárminisztert, hogy a  Nemzeti Földügyi Központ útján gondoskodjon a  3.  pontban 
meghatározott ingatlan vagyonkezelési szerződésének megszüntetéséről, és ezt követően a  tulajdonosi 
joggyakorlás átadásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság részére;
Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2020. május 31.

 15. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy vizsgálja meg a  Piliscsaba belterület 
1602/4/B helyrajzi számú, természetben a 2081 Piliscsaba, Fő út 2. szám alatti ingatlan állami tulajdonba kerülésének 
lehetőségét;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. január 31.

 16. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a  Piliscsaba belterület 1602/4 helyrajzi számú 
ingatlanon a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretein belül tanuszoda megvalósításának 
lehetőségét;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. június 30.

 17. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy vizsgálja meg a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem piliscsabai campusa állami tulajdonba kerülésének feltételeit, és arról készítsen előterjesztést a  Kormány 
részére.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1817/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges 
intézkedésekről

A Kormány az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztéséről szóló beruházás előkészítése 
(a továbbiakban: Beruházás) érdekében
 1. egyetért azzal, hogy

a) az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztésének előkészítője és 
megvalósítója a  továbbiakban az  Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális 
fejlesztéséről szóló beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 
2096/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) foglaltaktól eltérően, a Beruházási 
Ügynökség legyen, az Állatorvostudományi Egyetem szakmai együttműködése mellett,

b) az Állatorvostudományi Egyetem a  Korm. határozat 2.  pontja szerinti előkészítési fázisokat a  Beruházás 
Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés n) pontjáig valósítsa meg 2020. március 31. napjáig;

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert, hogy a Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket
a) az Állatorvostudományi Egyetemnek a Korm. határozat 2. pontja szerinti előkészítési fázisok végrehajtásáról 

és a  felhasznált forrás összegéről – a  Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés o)  pontja szerinti előkészítési fázis 
kivételével – történő elszámolása érdekében, a  visszatérítési kötelezettség alá eső összeg visszafizetése 
mellett,

b) az Állatorvostudományi Egyetem és a  Beruházási Ügynökség között a  Beruházással kapcsolatos feladatok 
– ideértve a folyamatban lévő feladatokat is – átadás-átvétele érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az a)  alpont szerinti elszámolás és a  visszatérítési kötelezettség alá eső összeg visszafizetése 

tekintetében 2020. április 30.
 a b) alpont szerinti feladatok átadás-átvétele legkésőbb 2020. április 30. napjáig

 3. egyetért azzal, hogy a  Korm. határozat 2.  pontjában megjelölt határidőtől eltérően, a  Beruházási Ügynökségnek 
a  Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés o)  pontja szerinti előkészítési fázist 2020. augusztus 31. napjáig kell 
megvalósítania;

 4. a Beruházás előkészítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 220 850 000 forintban határozza meg;

 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címnek 
a 4. Állatorvostudományi Egyetem kampusza komplex infrastrukturális fejlesztésének előkészítése alcímmel történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. január 10.

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  4.  pont szerinti összeg rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati 
magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások cím, 4. Állatorvostudományi Egyetem 
kampusza komplex infrastrukturális fejlesztésének előkészítése alcím javára;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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 7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott 
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének 
bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

 8. egyetért azzal, hogy
a) a Beruházás megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen,
b) a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek az  Állatorvostudományi Egyetem vagyonkezelésébe 

kerüljenek;
 9. visszavonja a Korm. határozat 3–6. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1818/2019. (XII. 30.) Korm. határozata
az IKOP-3.2.0-15-2017-00031 azonosító számú („Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez 
szükséges járműtelep építése” című) projekt támogatásának növeléséről, az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 
módosításáról

 1.  A Kormány
a) egyetért az  IKOP-3.2.0-15-2017-00031 azonosító számú, „Szeged–Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez 

szükséges járműtelep építése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1.  melléklet szerinti 
növelésével,

b) egyetért a  projekt a)  alpont szerinti többlettámogatásának az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program 3.2 beruházási prioritás többlet-kötelezettségvállalásának terhére történő finanszírozásával,

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy intézkedjen a  projekt támogatási 
szerződésének 1. melléklet szerinti módosítása érdekében.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a többletforrás rendelkezésre állását követően azonnal

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  Az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.  

(V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) alpont fac) alpontjában a „156,86%” szövegrész helyébe a „157,50%” szöveg,
b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „191,990” szövegrész helyébe a „192,778” szöveg,
c) 2. mellékletben foglalt táblázat D:80 mezőjében a „2,75” szövegrész helyébe a „3,54” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1818/2019. (XII. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1.

Projekt 
azonosító 

száma

Projekt 
megnevezése

Támogatást 
igénylő neve

Projekt 
támogatási 
intenzitása

Projekt eredeti forrásszerkezete Változás Projekt forrásszerkezete a módosítás után

Projekt 
összköltsége

(Ft)

Projekt rövid 
bemutatása

2.

Projekt Integrált 
Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 
(a továbbiakban: 
IKOP) keretében 
finanszírozandó 
támogatásának 

összege
(Ft)

Projekt részére 
a Magyarország 

központi 
költségvetéséről 
szóló törvényben 

meghatározott Uniós 
fejlesztések fejezet 
(a továbbiakban: 
Fejezet), Állami 
költségvetési 

kedvezményezettek 
sajáterő támogatása 

előirányzata  
(a továbbiakban: 

ÁKST) terhére 
finanszírozni 

tervezett támogatás
(Ft)

Projekt részére a Fejezet Integrált 
Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

előirányzatának (a továbbiakban: 
IKOP-előirányzat) hazai 

társfinanszírozása terhére biztosítandó 
forrás

Projekt IKOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatásának 

összege
(Ft)

Projekt 
részére a 

Fejezet ÁKST 
terhére 

finanszírozni 
tervezett 

támogatás
(Ft)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 
társfinanszírozása terhére biztosítandó 

forrás

Projekt IKOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatásának 

összege
(Ft)

Projekt részére 
a Fejezet 

ÁKST terhére 
finanszírozni 

tervezett 
támogatás

(Ft)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 
társfinanszírozása terhére biztosítandó 

forrás

3.

Projekt le nem 
vonható,  

az Európai Unió  
(a továbbiakban: 
EU) felé el nem 

számolható 
általános 

forgalmi adó  
(a továbbiakban: 
ÁFA) IKOP hazai 
társfinanszírozás 

terhére
(Ft)

Az EU felé nem 
elszámolható 

egyéb költségek 
IKOP hazai 

társfinanszírozás 
terhére

(Ft)

Projekt le nem 
vonható,  

az EU felé el 
nem számolható 
ÁFA IKOP hazai 

társfinanszírozás 
terhére

(Ft)

Az EU felé nem 
elszámolható 

egyéb költségek 
IKOP hazai 

társfinanszírozás 
terhére:

(Ft)

Projekt le nem 
vonható, az EU felé 
el nem számolható 

ÁFA IKOP hazai 
társfinanszírozás 

terhére
(Ft)

Az EU felé nem 
elszámolható 

egyéb költségek 
IKOP hazai 

társfinanszírozás 
terhére:

(Ft)

4.
IKOP-3.2.0-15-

2017-00031

Szeged–
Hódmezővásárhely 

tram-train 
rendszerhez 

szükséges 
járműtelep építése

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság

100% 2 750 900 000 0 730 370 250 0 787 401 575 0 212 598 425 0 3 538 301 575 0 942 968 675 0 4 481 270 250

Járműtelep 
építése 
Szegeden, 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
nyújtása.
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