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III. Kormányrendeletek

A Kormány 563/2020. (XII. 8.) Korm. rendelete
a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló  
488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.)  
Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, a koronavírus 
feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása, a  betegek számára történő hozzáférhetővé tétel és 
alkalmazás érdekében az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv kérelmére engedélyezheti
a) EGT-megállapodásban részes államban vagy
b) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területén
a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 564/2020. (XII. 8.) Korm. rendelete
egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 
9. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés h) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A NÉBIH)
„d) ellátja az  uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az  1069/2009/EK  
és az  1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a  2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2019.  június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21.  cikke szerinti bejelentő hatóságra 
vonatkozó feladatokat.”
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2. §  Az R. 81. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) az  uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az  1069/2009/EK és 
az  1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a  2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikkének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés 
lép:
„(1) A jogi személy tenyésztőszervezet – a hibridtenyésztő szervezet, valamint a haltenyésztő szervezet kivételével – 
tenyésztési tevékenységet nem végezhet.”

3. Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és 
nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 
244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint 
az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 
10. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az erdészeti hatóság – kérelemre – „erdőgazdálkodásra jogosult” kiemelt besorolással tartja nyilván az  erdészeti 
szakirányító vállalkozást, ha az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosításához a 9. § (1) bekezdésében 
előírtakon felül, megfelel az alábbi feltételeknek:]
„b) törvényes képviselője, személyesen közreműködő tagja, egyéni vállalkozó esetén az  egyéni vállalkozó 
természetes személy vagy a felsoroltak munkaviszonyban álló foglalkoztatottja
ba) felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,
bb) rendészeti feladatokat ellátó erdészeti szakszemélyzet, és
bc) legalább 5 éves időtartamban jogosult erdészeti szakszemélyzetként a nyilvántartásban bejegyzett, és
c) az  erdészeti szakirányító vállalkozás az  erdőgazdálkodásába vont összes terület alapulvételével, minden 
megkezdett ezer hektárja után legalább egy jogosult erdészeti szakszemélyzettel rendelkezik, törvényes 
képviselőjét, személyesen közreműködő tagját, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló foglalkoztatottját figyelembe véve.”

 (2) A Kr. 18. § (2) bekezdésében a „b) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. §  Ez a  rendelet az  uniós termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, az  1069/2009/EK 
és az  1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a  2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2019. június 5-i (EU) 2019/1009 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21.  cikkének végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelete
a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési 
támogatásokról

A Kormány
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont br) és bs) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 27. § tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28.  § tekintetében a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések 
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú 
Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20.  § (1)  bekezdés f )  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) az olimpiai sportág felnőtt és az az alatti első utánpótlás-korosztály világbajnoksága,

aa) felnőtt sportesemény esetén, ha az  adott sporteseményhez egymilliárd forintot elérő vagy 
meghaladó mértékű költségvetési támogatást kíván igénybe venni a rendező,

ab) utánpótlás sportesemény esetén, ha az adott sportesemény megrendezéséhez igénybe venni kívánt 
költségvetési támogatás eléri vagy meghaladja az ötszázmillió forintot, illetve a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló törvény alapján igénybe vehető látvány-csapatsport támogatás hatálya alá 
tartozó sportág esetén az ötvenmillió forintot;

b) az olimpiai sportág felnőtt és az az alatti első utánpótlás-korosztály Európa-bajnoksága,
ba) felnőtt sportesemény esetén, ha az  adott sporteseményhez egymilliárd forintot elérő vagy 

meghaladó mértékű költségvetési támogatást kíván igénybe venni a rendező,
bb) utánpótlás sportesemény esetén, ha az adott sportesemény megrendezéséhez igénybe venni kívánt 

költségvetési támogatás eléri vagy meghaladja az ötszázmillió forintot, illetve a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló törvény alapján igénybe vehető látvány-csapatsport támogatás hatálya alá 
tartozó sportág esetén az ötvenmillió forintot;

c) az  adott sportág nemzetközi szövetsége által az  éves versenynaptárban Világkupaként meghatározott 
felnőtt világkupaverseny, ha az adott sporteseményhez egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó mértékű 
költségvetési támogatást kíván igénybe venni a rendező;

d) a  nemzetközi multisportesemény legalább egy olimpiai sportággal, ha az  adott sportesemény 
megrendezéséhez igénybe venni kívánt költségvetési támogatás eléri vagy meghaladja az egymilliárd forintot;

e) egyéb felnőtt, jelentős nemzetközi súllyal bíró sportesemény, ideértve különösen a  nemzetközi kerékpáros 
körversenyt, GAISF jogtulajdonában álló multisporteseményeket, Sakkolimpia sporteseményeket,  
ha az adott sporteseményhez egymilliárd forintot elérő vagy meghaladó mértékű költségvetési támogatást 
kíván igénybe venni a rendező;

f ) a  felnőtt olimpiai, paralimpiai kvalifikációs verseny, ha az  adott sporteseményhez egymilliárd forintot elérő 
vagy meghaladó mértékű költségvetési támogatást kíván igénybe venni a rendező;

g) a  nemzetközi sportszövetségek, a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság által 
elismert, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság honlapján „Recognised Organisation”-ként feltüntetett szervezetek 
által rendezett kongresszus, konferencia, illetve szövetség irányító és szakmai szerveinek ülése;

h) a  g)  pont alatti szervezetek által, illetve közreműködésével rendezett kiállítás, ha az  adott esemény 
megrendezéséhez igénybe venni kívánt költségvetési támogatás eléri vagy meghaladja a  kettőszázmillió 
forintot;

i) külföldön megrendezendő magyar sportdiplomáciai esemény; valamint
j) olyan egyéb jelentős esemény, amelynek megpályázása, illetve megrendezése tekintetében a  Kormány 

egyedi határozattal e rendelet szabályait rendeli alkalmazni
kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseménynek (a továbbiakban: esemény) minősül.

 (2) E  rendelet hatálya a  költségvetési támogatással (a továbbiakban: támogatás) megrendezendő esemény 
megrendezésének megpályázására és megrendezésére, valamint az ilyen eseményhez nyújtott támogatásra terjed ki.
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 (3) A támogatás nélkül, illetve az (1) bekezdésben meghatározott összegeket el nem érő támogatással megrendezendő 
sporteseményekre e  rendelet hatálya nem terjed ki. E  rendelet hatálya nem terjed ki az  autó-motor-, ejtőernyős, 
motorcsónak- és repülősportágak sportrendezvényeire.

2. §  A  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események kormányzati felelőse és az  ezen eseményekkel 
kapcsolatos kormányzati tevékenység irányítója a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért 
felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos). Az  e  rendelet szerinti állami feladatokat a  kormánybiztos 
közreműködésével a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter  
(a továbbiakban: miniszter) és a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: sportügynökség) látja el.

3. §  Az esemény szervezése során az előkészítés időszakában és az esemény megrendezésével a szervezőknek azt kell 
elősegíteniük, hogy az eseményre való felkészülés és maga az esemény segítse elő
a) a sport szeretetén alapuló, nemzedékeken átívelő közösségi összetartozást és közösségépítést,
b) az aktív bekapcsolódás és részvétel lehetőségét a  nézőközönség számára, valamint az  önkéntes segítés 

gyakorlatának terjedését,
c) a sportolás, a rendszeres mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését,
d) a magyar versenysport fejlesztését, eredményességének fokozását,
e) Magyarország és kiemelten Budapest kulturális, gazdasági előnyöket eredményező nemzetközi 

pozicionálását és népszerűsítését,
f ) Magyarország nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatainak szélesítését és mélyítését,
g) a járulékos pozitív gazdasági, kulturális és turisztikai hatások érvényesülését.

2. A pályázati folyamat és a rendezési szerződés megkötése

4. §  Az  esemény megrendezését és ennek érdekében a  megrendezésre irányuló pályázat benyújtását sportszövetség, 
a  sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) szerinti sportköztestület, a  kormánybiztos, 
a sportpolitikáért felelős miniszter vagy egyéb érdekelt személy vagy szervezet (a továbbiakban együtt: kérelmező) 
kezdeményezheti. A kormánybiztos kezdeményezése esetén kérelmezőként a sportügynökség jár el.

5. § (1) Az esemény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtási határidejét megelőzően legalább száznyolcvan nappal 
a  kérelmező az  esemény megrendezésének szándékát és a  támogatás iránti kérelmét tartalmazó regisztrációs 
kérelmet nyújt be a  sportügynökség útján a  miniszter részére. A  regisztrációs kérelmet elektronikus úton kell 
benyújtani.

 (2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti határidő eltelte után benyújtott kérelmet is regisztrálhat, 
a) ha az esemény rendezési jogára vonatkozó pályázat kiírásának időpontja, vagy
b) ha az  adott nemzetközi szövetség vagy az  adott esemény jogtulajdonosa (a továbbiakban: jogtulajdonos) 

az esemény megrendezésére közvetlenül kéri fel a kérelmet benyújtó szervezetet, és
ba) a felkérés időpontja vagy
bb) egyéb, a kérelmező érdekkörén kívüli ok

miatt a regisztrációra az e rendeletben előírt határidőben nem kerülhetett sor.
 (3) A regisztrációs kérelemhez mellékelni kell az érintett esemény megrendezésével kapcsolatos előzetes sportesemény 

stratégiát. A (4) bekezdésben foglaltak kivételével az előzetes sportesemény stratégia tartalmazza
a) az  esemény megrendezésére történő felkészülés és annak lebonyolítása során elérni kívánt stratégiai 

célok megjelölését, különös tekintettel a  3.  §-ban meghatározott célokra, és az  azok elérését megvalósító 
legfontosabb eszközök meghatározását, időbeli ütemezését,

b) az  esemény és az  arra való felkészülés előzetes költségtervét, beleértve a  bevételi oldal bemutatását is,  
így különösen a  jegyeladás-bevételt, a  kérelmező vállalt önrészének összegét, a  szponzoroktól származó 
bevételt és az eseményhez kapcsolódó hivatalos termékek árusításából származó bevételt,

c) a  jogtulajdonos mellett más személyek, különösen a  hazai rendezők szponzorációs lehetőségeinek jogi és 
kereskedelmi keretrendszerét, a vonatkozó szektorális és egyéb korlátozásokat,

d) a  legutoljára megvalósított hasonló esemény és a  megvalósítani tervezett esemény tekintetében 
a jegyértékesítés keretrendszerét és tényleges megvalósításának rendjét,

e) a  nagyközönség számára vonzó és minél nagyobb számú néző részvételét elősegítő, valamint nagy 
számú önkéntes segítő bevonását támogató kedvezményekre, ösztönzőkre, közösségi rendezvényekre 
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és programokra, továbbá az  adott sportág intézményrendszerében és a  közoktatásban megvalósított 
programokra építő speciális jegyértékesítés és önkéntestoborzás lehetőségeit,

f ) a nyújtandó állami garanciákra, illetve kormánygaranciákra vonatkozó követelmények bemutatását, valamint
g) a szükséges létesítmények rendelkezésre állásának bemutatását, illetve a létesítményfejlesztési igényt.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdés g)–i)  pontja szerinti esemény esetén az  előzetes sportesemény stratégia a  3.  §-ban 
meghatározott alapelvek és célok figyelembevételével tartalmazza
a) az esemény megrendezése kapcsán kívánt stratégiai célok kijelölését, az esemény időbeli ütemezését,
b) a szervezésbe bevonni kívánt sportszakmai szervezetek megnevezését,
c) az esemény és előzetes költségtervének bemutatását a bevételi lehetőségekkel és tervvel,
d) a nyújtandó állami garanciákra, illetve kormánygaranciákra vonatkozó követelmények bemutatását,
e) a szükséges létesítmények rendelkezésre állásának bemutatását,
f ) az  esemény helyszínének megjelölését, területigénnyel, a  kiállítók, résztvevők, látogatók várható számának 

megjelölésével, valamint
g) az eseményhez kapcsolódó, Magyarországot és Budapestet népszerűsítő programok bemutatását.

 (5) A  regisztrációs kérelemhez mellékelni kell a  sportpolitikáért felelős miniszter állásfoglalását az  esemény 
magyarországi megrendezésének sportpolitikai indokoltságáról.

 (6) A miniszter a kormánybiztos véleményét figyelembe véve a regisztrációs kérelmet annak kézhezvételétől számított 
harminc napon belül elbírálja, dönt annak nyilvántartásba vételéről vagy elutasításáról, amelyről a sportügynökség 
útján a  kezdeményezőt értesíti. Ha a  regisztrációs kérelem kiegészítésre vagy kijavításra szorul, azt a  miniszter 
hiánypótlás végett a  kérelmezőnek legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével a  sportügynökség útján 
visszaküldi.

 (7) A miniszter a regisztrációs kérelem nyilvántartásba vételéről az előzetes sportesemény stratégia megalapozottsága 
és megfelelősége, valamint a 3. §-ban rögzített céloknak és alapelveknek történő megfelelés alapján dönt.

 (8) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a miniszter részéről támogatással kapcsolatos kötelezettségvállalást 
nem jelent.

6. § (1) A  kormánybiztos koordinálja a  pályázattal kapcsolatos kormányzati feladatokat, a  Kormány nevében kapcsolatot 
tart és együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával és az egyéb illetékes önkormányzatokkal, az Stv. szerinti 
sportköztestületekkel, a  Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a  hazai és nemzetközi sportági szakszövetségekkel, 
a  külföldi kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események házigazdáival és szervezőbizottságaival, 
valamint az  esemény jogtulajdonosaival és egyéb érdekeltjeivel, és szakmai iránymutatást ad a  sportügynökség 
tevékenységét illetően.

 (2) A  kormánybiztos a  regisztrációs kérelem nyilvántartásba vételéről történő döntéssel egyidejűleg meghatározza, 
hogy a  pályázat, illetve a  rendezés folyamatában a  sportügynökség közreműködése az  állami szerepvállalás 
mértékére tekintettel indokolt-e.

 (3) Ha a regisztráció során a kormánybiztos a pályázat folyamatában a sportügynökség részvételét írta elő, a kérelmezőt 
a  pályázati folyamatban a  sportügynökség segíti. Ennek keretében a  sportügynökség közreműködik a  pályázat 
összeállításában, és a  nemzetközi sportszervezetekkel, jogtulajdonosokkal történő egyeztetésen, prezentációkon 
a sportügynökség is részt vesz.

7. § (1) Ha a miniszter, a kormánybiztos és a sportpolitikáért felelős miniszter az esemény magyarországi megrendezésével 
egyetért, a  kormánybiztos, a  miniszter és a  sportpolitikáért felelős miniszter a  pályázattal kapcsolatban  
a  Kormány részére előterjesztést készít. Az  előterjesztés tartalmazza az  esemény előzetes költségtervét évenkénti 
bontásban, valamint sportesemény esetén a  sportesemény tervezett évében megrendezésre kerülő támogatási 
igényű kiemelt nemzetközi sporteseményekről szóló összefoglaló táblázatot is.

 (2) Az  előterjesztésben be kell mutatni a  garancia nyújtására vonatkozó követelményeket, és az  előterjesztés 
mellékletét képezi a  garancianyilatkozatok magyar és a  pályázat hivatalos nyelvű szövege is. Az  állam által vállalt 
kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet szabályait a garanciák 
kiadása tekintetében nem kell alkalmazni.

 (3) Nincs szükség a  Kormány döntésére, ha az  1.  § (1)  bekezdés g) és i)  pontja szerinti eseményhez igényelt 
támogatás az  ötvenmillió forintot nem haladja meg, és az  esemény kapcsán garancia nyújtása nem szükséges.  
Ebben az esetben a miniszter a kormánybiztos egyetértésével foglal állást arról, hogy az esemény rendezési jogának 
megpályázásával, illetve az esemény megrendezésével egyetért-e.
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8. § (1) Az esemény megrendezésére irányuló pályázat akkor nyújtható be, ha azzal a Kormány, illetve a 7. § (3) bekezdése 
szerinti esetben a miniszter és a kormánybiztos egyetért.

 (2) Az  esemény pályázati dokumentációját a  kérelmező – a  6.  § (3)  bekezdése szerinti esetben a  sportügynökség 
részvételével – állítja össze. Az  esemény megrendezésére irányuló pályázat az  érintett sportszövetség és 
a kormánybiztos által jóváhagyott tartalommal és formában nyújtható be.

9. § (1) A pályázatot benyújtó szervezet a benyújtott pályázat eredményéről annak kihirdetését követő három napon belül 
elektronikus úton tájékoztatja a minisztert és a kormánybiztost.

 (2) Ha a  jogtulajdonos a  rendezési szerződésben állami szerv félként történő részvételét kívánja meg, vagy az  egyéb 
szempontok alapján indokolt, az  állami szerv részvételét a  sportügynökség félként történő részvétele útján 
kell biztosítani. Ha a  sportügynökség a  rendezési szerződésben félként nem szerepel, a  rendezési szerződést 
a pályázatot benyújtó szervezet a sportügynökség által előzetesen írásban jóváhagyott tartalommal kötheti meg.

3. A támogatás feltételei

10. §  A  miniszter támogatást nyújthat az  esemény rendezésével összefüggő költségek fedezetéhez. A  támogatás 
sportszövetség, a  sportügynökség, illetve az  esemény megrendezése céljából létrehozott, vagy az  esemény 
megrendezésében közreműködő bármely jogi személy részére nyújtható.

11. § (1) A  rendezési jog elnyerését követően, a  döntés kihirdetését követő kilencven napon belül a  támogatást 
igénylő szervezet az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Ávr.) 74.  §-a szerinti támogatás iránti kérelmet nyújt be a  miniszter részére. A  támogatás iránti 
kérelmet elektronikus úton és papír alapon is be kell nyújtani.

 (2) Támogatás iránti kérelmet regisztrált esemény megrendezésére lehet benyújtani.
 (3) Ha az  évenként megrendezendő világkupa rendezési jogára vonatkozóan pályázat nem kerül kiírásra, 

a kérelmezőnek kizárólag a támogatási kérelmet kell benyújtania.

12. § (1) A  támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell az  adott esemény megrendezésével kapcsolatos részletes 
sportesemény stratégiát (a továbbiakban: sportesemény stratégia). A  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével 
a sportesemény stratégiának – az 5. § (3) bekezdésében meghatározottakon túl – tartalmaznia kell
a) az elérni kívánt sportszakmai, sportágfejlesztési célok és előnyök meghatározását,
b) a sportdiplomáciai és kommunikációs célok részletes, konkrét és ellenőrizhető rögzítését és az ezek elérésére 

kidolgozott cselekvési tervet,
c) az  adott esemény és az  arra való felkészülés részletes költségtervét és részletes beszerzési tervét, 

az engedélyeztetési eljárások bemutatását,
d) az  esemény megszervezésének és lebonyolításának organigramját, a  vezetői pozíciók és hatáskörök 

bemutatását,
e) az  esemény szponzorációs tervét, a  szponzoráció formáit és céljait, a  lehetséges legfontosabb szponzorok 

gazdasági ágazatait, az együttműködésre felkérendő szponzorok listáját, szponzori szándéknyilatkozatokat,
f ) a  sportesemény megrendezése tekintetében alkalmazni kívánt biztosítási koncepció és a  megkötendő 

biztosítások bemutatását.
 (2) Az  1.  § (1)  bekezdés g)–i)  pontja szerinti esemény esetén a  sportesemény stratégiában az  5.  § (4)  bekezdésében 

felsorolt követelményeket kell részletesen kidolgozni.
 (3) A kérelmező az előzetes költségtervben bemutatott költségek főösszegétől legfeljebb 10%-kal térhet el a részletes 

költségtervben az eltérés részletes indokolása mellett.
 (4) Ha a kormánybiztos – a 6. § (2) bekezdése szerint – előírta a sportügynökség részvételét a pályázat folyamatában, 

a kérelmező a sportesemény stratégia kidolgozásába a sportügynökséget köteles bevonni.
 (5) A  kérelmező személyétől függetlenül a  sportesemény stratégia az  érintett sportszövetség és a  sportügynökség 

által elfogadott tartalommal nyújtható be. A  támogatási kérelemhez mellékelt sportesemény stratégiát ennek 
megfelelően a  kérelmező, az  érintett sportszövetség és a  sportügynökség köteles aláírni. Ha a  sportügynökség 
nem vesz részt a  sportesemény stratégia kidolgozásában, annak a  sportügynökség általi véleményezésére és 
jóváhagyására legalább tizenöt napot kell biztosítani.

 (6) A  benyújtott sportesemény stratégiát a  kormánybiztos véleményezés céljából megküldi a  sportpolitikáért felelős 
miniszter részére. A  benyújtott sportesemény stratégiát a  kormánybiztos megvizsgálja, és ha azt nem tartja 
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megfelelőnek, annak kiegészítését, illetve átdolgozását írja elő. A támogatási szerződés csak azt követően köthető 
meg, hogy a sportesemény stratégiát a kormánybiztos jóváhagyta.

13. § (1) A kormánybiztos, a miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter a rendezési szerződés megkötését, a támogatási 
kérelem benyújtását és a  sportesemény stratégia rendelkezésre állását követően az  esemény megszervezésével 
kapcsolatos további kormányzati intézkedésekről, a szervezőbizottság feladatairól és összetételéről, a rendezéshez 
szükséges forrásbiztosításról előterjesztést készít a Kormány részére.

 (2) Az  előterjesztésben be kell mutatni a  sportesemény stratégia lényeges elemeit, és ki kell térni a  következő 
szempontokra is:
a) az esemény hazai megrendezésének eredményességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe,
b) az eseményen részt vevő országok, sportolók, nézők várható létszáma,
c) Magyarország és kiemelten Budapest kulturális, gazdasági és sportpolitikai előnyöket eredményező 

nemzetközi pozicionálása és népszerűsítése,
d) az eseménnyel összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztés, akadálymentesítés sportágfejlesztési és sportpolitikai, 

valamint gazdaságösztönző hatása,
e) az esemény, valamint az azzal összefüggő sportlétesítmény-fejlesztés, beruházás hosszú távú – költségvetési 

éven áthúzódó – hatása,
f ) az eseménynek a sportág további fejlődésére gyakorolt, várható hatása,
g) a fogyatékos személyek társadalmi integrációjára gyakorolt hatása, valamint
h) a költséghatékonysági elemzés eredménye.

 (3) A Kormány a sportesemény stratégia alapján és a  (2) bekezdésben foglalt szempontrendszer figyelembevételével, 
a beérkezett további támogatási kérelmekre is figyelemmel egyedi határozatában dönt az esemény támogatásának 
feltételeiről.

 (4) Nem szükséges a  Kormány döntése a  7.  § (3)  bekezdése szerinti esetben. Ebben az  esetben a  miniszter 
a kormánybiztossal egyetértésben dönt az esemény támogatásának feltételeiről.

4. A támogatási szerződés

14. §  A  kérelmező az  esemény rendezési jogának elnyerését és a  Kormány, illetve a  miniszter 13.  § szerinti döntését 
követően támogatási szerződés megkötését vagy támogatói okirat kiadását (a továbbiakban a támogatási szerződés 
és a támogatói okirat együtt: támogatási szerződés) kezdeményezi a miniszternél a támogatás igénylésére szolgáló 
igénybejelentés és kapcsolódó dokumentáció benyújtásával, amelyet a  miniszter által a  kérelmező részére 
megküldött formanyomtatványok felhasználásával kell teljesíteni.

15. §  A  támogatási szerződés módosítására az  Ávr. 95.  § (2)  bekezdésében meghatározott eseteken túl akkor is sor 
kerülhet, ha a támogatási összeg a források rendelkezésre állásának megfelelő ütemezésével kerül biztosításra.

16. §  A támogatási jogviszony létesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény VI. fejezetében foglaltakon 
túl a miniszter az alábbi szakmai szempontok érvényesüléséről gondoskodik a támogatási szerződés keretében:
a) az  esemény megpályázásával és lebonyolításával kapcsolatos 2030-ig tartó időszak kormányzati 

stratégiájához való illeszkedés, illetve az egyéb sporteseményekhez illeszkedő, egységes arculat kialakítása,
b) az esemény előkészítésével és megrendezéséhez kapcsolódó, egységes, a stratégiába illeszkedő nemzetközi 

kommunikáció biztosítása,
c) a  nemzetközi kommunikáció részeként nemzetközi sajtó- és sportdiplomáciai kapcsolatok, jelentős 

nemzetközi sportszervezetekkel való kapcsolatok elmélyítése és erősítése,
d) további esemény Magyarországra és különösen Budapestre vonzásának elősegítése,
e) Magyarország és kiemelten Budapest kulturális, gazdasági és sportpolitikai előnyöket eredményező 

nemzetközi pozicionálása és népszerűsítése,
f ) a sportpályázatok során vállalt kötelezettségek teljesülésének nyomon követése,
g) kiemelt vendégek meghívása és magyarországi programjaik szervezése, valamint
h) a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal együttműködésben  

a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kidolgozott országmárka 
megjelenítése.
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17. §  A támogatási szerződésben elő kell írni, hogy a kedvezményezett a sportesemény stratégiát köteles megvalósítani, 
és a támogatást a sportesemény stratégia részét képező költségtervnek megfelelően köteles felhasználni.

18. §  A  beszámoló részeként a  kedvezményezett a  támogatási szerződésben megállapított elszámolási határidőig 
a kormánybiztos útján a miniszter részére köteles megküldeni az esemény szakmai értékelését, amely részletesen 
bemutatja az  eseménystratégia teljesülésének helyzetét is. A  szakmai értékelés elkészítését megelőzően 
a  kedvezményezett, a  sportügynökség és a  kormánybiztos szakmai értékelő értekezletet köteles tartani, és 
a szakmai értékelésnek az értekezlet megállapításait is tartalmaznia kell.

19. § (1) A  támogatás felhasználását és elszámolását a  miniszter, valamint a  jogszabályban és a  támogatási szerződésben 
meghatározott szervek ellenőrizhetik. Azokban az  esetekben, ahol a  sportügynökség nem kedvezményezett, 
a miniszter az ellenőrzési feladatok ellátásába a sportügynökséget is bevonhatja.

 (2) Ha a támogató az ellenőrzés eredményeként azt állapítja meg, hogy a kedvezményezett a támogatás felhasználása 
során a  közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járt el, de a  támogatás összegét a  támogatási 
szerződés szerinti célra használta fel, és a  támogatás összegével a  támogatási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően elszámol, a  támogató a  támogatási összeg közbeszerzést érintő részösszege legfeljebb tizenöt 
százalékának ügyleti kamattal történő visszafizetését írhatja elő. Az  ügyleti kamat számításának kezdő időpontja 
a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

 (3) A (2) bekezdés szerinti visszafizetendő támogatási összeg meghatározásánál a támogató figyelembe veszi
a) a szerződésszegés súlyát,
b) a szükséges közbeszerzés tárgyát és értékét,
c) a szerződésszegés esetleges ismételt tanúsítását és
d) a szerződésszegés nyilvánvalóan szándékos voltát.

5. A rendezéssel összefüggő szabályok

20. §  Az esemény lebonyolítását végző társaságot – ha ilyen megalapításra kerül – a  rendezési szerződés rendelkezései 
szerint kell létrehozni. Ha a miniszter döntése értelmében az adott esemény megrendezésében a sportügynökség 
közreműködése indokolt, és a  rendezési szerződés azt nem zárja ki, a  társaságot a sportügynökség többségi vagy 
kizárólagos tulajdonában álló nonprofit társaságként kell létrehozni, illetve rendező társaságként a sportügynökség 
is kijelölhető.

21. § (1) Ha az  esemény lebonyolítását a  rendezési szerződés rendelkezései értelmében a  kérelmező és a  sportügynökség 
mint társszervező látja el, – a  támogatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az  alábbi tárgykörökben 
felmerülő minden feladat ellátása és az  ezek keretében történő beszerzés és közbeszerzés a  sportügynökség 
feladatkörébe és döntési jogkörébe tartozik, összhangban a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállását és feladatait 
szabályozó kormányrendelet rendelkezéseivel:
a) szponzoráció, azzal, hogy a  megkereső dokumentáció és a  megkötendő szerződések tekintetében 

a kérelmezőnek jóváhagyási joga van,
b) közvetítés (broadcasting),
c) kommunikáció,
d) kísérőrendezvény szervezése,
e) reprezentáció, fogadások,
f ) az eseményhez kapcsolódó hivatalos termékek árusítása,
g) étel-ital szolgáltatás (catering),
h) utazások, szállásszervezés,
i) sportprezentáció, valamint
j) embléma-, logó-, arculattervezés és -jóváhagyás.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott tárgykörökben történő közbeszerzési eljárás indítása, egyéb beszerzés 
kezdeményezése, ajánlattételi felhívás kiadása, szerződéskötés vagy egyéb kötelezettségvállalás csak 
a sportügynökség előzetes írásbeli jóváhagyásával történhet, ha
a) az esemény lebonyolítását a kérelmező a sportügynökség mint társszervező közreműködése nélkül látja el, 

vagy
b) az e célra létrehozott társaságban a sportügynökség nem rendelkezik részesedéssel, vagy
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c) az esemény lebonyolítását a  rendezési szerződés rendelkezései értelmében a  sportszövetség vagy egyéb 
kérelmező és a sportügynökség mint társszervező látja el, de a rendezési szerződés alapján az (1) bekezdés 
szerinti tárgykörökben felmerülő feladat ellátása a sportszövetség vagy egyéb kérelmező feladata.

22. §  Az esemény megrendezéséhez szükséges sportlétesítmények rendelkezésre állásáról a kérelmező, illetve a rendező 
köteles gondoskodni, azzal, hogy a  kérelmező a  pályázat benyújtása előtt meggyőződik arról, hogy a  létesítmény 
az  esemény tervezett időpontjában más rendezvény céljára nem került lefoglalására, és megteszi a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a  sportlétesítmények az  esemény időpontjában szabadon rendelkezésre 
álljanak.

23. §  Az  esemény megrendezése tekintetében a  rendezés operatív irányítását és ellenőrzését ellátó bizottságot vagy 
egyéb testületet kell létrehozni. A létrehozott operatív irányító testületben – függetlenül annak elnevezésétől, illetve 
formájától – a  kormánybiztos, a  kormánybiztos által delegált személy, illetve a  sportpolitikáért felelős miniszter 
részvételét biztosítani kell, azzal, hogy az  ilyen testület társelnökeként minden esetben a  kormánybiztos, illetve 
az általa delegált személy jár el.

6. Záró rendelkezések

24. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

25. §  E rendelet rendelkezéseit azokban a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ahol e rendelet hatálybalépéséig 
a támogatási szerződés nem került megkötésre, és az adott esemény lebonyolítása céljából létrehozandó társaság 
még nem került megalapításra.

26. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 14.  § 
(1) bekezdése a következő 23. ponttal egészül ki:
[A Miniszterelnökséget vezető miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„23. kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért,”
(felelős tagja.)

 (2) Az R1. 17. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A miniszter Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért való felelőssége keretében Budapest főpolgármesterével 
együttműködve)
„c) irányítja – a  sportpolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben – az  állami támogatással megrendezendő, 
kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű sportesemények, valamint állami támogatásból megrendezendő 
hazai és külföldi sportdiplomáciai események megpályázásával és sikeres pályázat vagy jelentkezés esetén 
a  megrendezésre vonatkozó, a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai esemény jogtulajdonosaival való 
szerződéskötéssel kapcsolatos kormányzati feladatokat, illetve a gondoskodik az ilyen nemzetközi sportesemények 
és sportdiplomáciai események lebonyolításáról,
d) a  c)  pontban meghatározott tevékenység keretében a  Kormány nevében kapcsolatot tart és együttműködik 
Budapest Főváros Önkormányzatával, a  Magyar Olimpiai Bizottsággal, a  Magyar Paralimpiai Bizottsággal, 
a  Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a  Nemzetközi Paralimpiai Bizottsággal, a  hazai és nemzetközi sportági 
szakszövetségekkel, külföldi kiemelt nemzetközi sportesemények házigazdáival és szervezőbizottságaival, valamint 
a kiemelt nemzetközi sportesemények jogtulajdonosaival és szervezőivel,”

 (3) Az R1.
a) 11.  § (2)  bekezdés h)  pontjában a  „sportpolitikáért felelős miniszter, valamint a  Budapest és a  fővárosi 

agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter” szövegrész helyébe a  „sportpolitikáért felelős miniszter, 
a  Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter, valamint a  kiemelt nemzetközi  
sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter” szöveg,

b) 17. § (1) bekezdésében a „miniszter Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztéséért” szövegrész helyébe 
a „miniszter Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztéséért, valamint a  kiemelt nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai események rendezéséért” szöveg

lép.
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27. § (1) Az  állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R2.)
a) 32. § (1) bekezdésében az „a következő kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű” szövegrész helyébe 

a „valamennyi, a  kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az  azokhoz kapcsolódó 
költségvetési támogatásokról szóló kormányrendelet hatálya alá nem eső” szöveg,

b) 32. § (3) bekezdésében az „a kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi jelentőségű” szövegrész helyébe az „a 32. § 
(1) bekezdése szerinti” szöveg,

c) 33/A. § (1) bekezdésében az „A 33/B. § (1) bekezdésében meghatározott esetet kivéve az 100 millió forintot” 
szövegrész helyébe az „A 100 millió forintot” szöveg,

d) 33/A.  § (4)  bekezdésében a  „kiemelt hazai, illetve kiemelt budapesti nemzetközi sporteseményekről” 
szövegrész helyébe a „hazai rendezésű nemzetközi sporteseményekről” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti az R2.

a) 1. § (2) bekezdés 10a. pontja,
b) 33/B. §-a, valamint
c) 34. § (1) bekezdésében az „és a 33/B. § (1) bekezdése” szövegrész.

28. §  Hatályát veszti a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények 
rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 
7. alcíme.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelete
az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bj)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A versenyzői pénzjutalom mértéke
a) a  Nemzetközi Olimpiai Bizottság (a  továbbiakban: IOC) által szervezett olimpiai játékok esetében 
az 1. mellékletben meghatározott összeg;
b) a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: IPC) által szervezett Paralimpia esetében az 1a. mellékletben 
meghatározott összeg;
c) a  Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (a  továbbiakban: IWGA) által szervezett Világjátékok esetében 
az 1a. mellékletben meghatározott összeg;
d) a  Nemzetközi Sakkszövetség (a  továbbiakban: FIDE) által szervezett Sakkolimpia esetében az  1a.  mellékletben 
meghatározott összeg;
e) a  Siketek Sportjának Nemzetközi Bizottsága (a  továbbiakban: ICSD) által szervezett Siketlimpia esetében 
az 1a. mellékletben meghatározott összeg 60 százaléka;
f ) a  Siketek Nemzetközi Sakk Bizottsága (a  továbbiakban: ICCD) által szervezett Sakkolimpia esetében 
az 1a. mellékletben meghatározott összeg 30 százaléka;
g) a  Vakok Nemzetközi Sakk Szövetsége (a  továbbiakban: IBCA) által szervezett Sakkolimpia esetében 
az 1a. mellékletben meghatározott összeg 30 százaléka;
h) a  Szervátültetettek Világjátékainak Szövetsége (a  továbbiakban: WTGF) által szervezett Szervátültetettek 
Világjátékai esetében az 1a. mellékletben meghatározott összeg 30 százaléka;



8996	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	271.	szám	

i) a  Nemzetközi Speciális Olimpia Szövetség (a  továbbiakban: SOI) által szervezett Speciális Olimpia Világjátékai 
(a továbbiakban: Speciális Olimpia) esetében az 1a. mellékletben meghatározott összeg 2 százaléka.”

2. § (1) Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Olimpiai versenyszám esetén a  versenyzői eredményességi támogatás összegét a  2.  melléklet, paralimpiai 
versenyszám esetén a versenyzői eredményességi támogatás összegét a 2a. melléklet határozza meg.”

 (2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Edző, sportszakember nem részesülhet magasabb összegű támogatásban, mint a  legeredményesebb 
versenyzőjének járó összeg. Csapatsportág esetében a  szövetségi kapitány eredményességi támogatásának 
mértéke nem lehet több, mint a  versenyző részére a  2.  melléklet vagy a  2a.  melléklet szerint járó pénzjutalom 
150 százaléka.”

3. §  Az R. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelettel megállapított 1., 1a., 2. és 2a. mellékletét a 2020. január 1. 
napját követően elért, e rendelet hatálya alá tartozó sporteredmények esetében kell alkalmazni.”

4. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  Az R. a 2. melléklet szerinti 1a. melléklettel egészül ki.

6. §  Az R. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. §  Az R. a 4. melléklet szerinti 2a. melléklettel egészül ki.

8. §  Az R. 6. § (5) bekezdésében a „2. melléklet” szövegrész helyébe a „2. vagy 2a. melléklet” szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A versenyzői pénzjutalom az IOC által szervezett nyári és téli olimpiai játékok esetén 
(nettó összegben, forintban, 100%)

A B

1. Eredményességi szint
Állami jutalom mértéke 

(forint/fő)

2. Aranyérem (I. helyezés) 50 000 000

3. Ezüstérem (II. helyezés) 35 700 000

4. Bronzérem (III. helyezés) 28 500 000

5. IV. helyezés 21 500 000

6. V. helyezés 14 300 000

7. VI. helyezés 11 400 000

8. VII. helyezés 5 700 000

9. VIII. helyezés 2 800 000
          ”
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2. melléklet az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelethez
„1a. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A versenyzői pénzjutalom az IPC által szervezett nyári és téli paralimpiai játékok, az IWGA által 
szervezett Világjátékok, valamint a FIDE által szervezett Sakkolimpia esetén 
(nettó összegben, forintban, 100%)

A B

1. Eredményességi szint
Állami jutalom mértéke 

(forint/fő)

2. Aranyérem (I. helyezés) 17 500 000

3. Ezüstérem (II. helyezés) 12 500 000

4. Bronzérem (III. helyezés) 10 000 000

5. IV. helyezés 7 500 000

6. V. helyezés 5 000 000

7. VI. helyezés 4 000 000

8. VII. helyezés 2 000 000

9. VIII. helyezés 1 000 000
          ”

3. melléklet az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A versenyzői eredményességi támogatás mértéke világ- és Európa-bajnokság esetében olimpiai 
versenyszámban (nettó összegben, forintban, 100%)

1. Évenként rendezett versenyek esetében

A B C D

1. Eredményességi szint Európa-bajnokság Világbajnokság

2. Korosztály Helyezés Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I. 3 750 000 6 250 000

4. II. 2 677 500 4 462 500

5. III. 2 137 500 3 562 500

6.

Utánpótlás

I. 300 000 600 000

7. II. 225 000 450 000

8. III. 150 000 300 000



8998	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	271.	szám	

2. Kétévenként rendezett versenyek esetében

A B C D

1. Eredményességi szint Európa-bajnokság Világbajnokság

2. Korosztály Helyezés Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I. 7 500 000 12 500 000

4. II. 5 355 000 8 925 000

5. III. 4 275 000 7 125 000

6.

Utánpótlás

I. 375 000 750 000

7. II. 281 250 562 500

8. III. 187 500 375 000

3. Négyévenként rendezett versenyek esetében

A B C D

1. Eredményességi szint Európa-bajnokság Világbajnokság

2. Korosztály Helyezés Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I. 15 000 000 25 000 000

4. II. 10 710 000 17 850 000

5. III. 8 550 000 14 250 000

6.

Utánpótlás

I. 450 000 900 000

7. II. 337 500 675 000

8. III. 225 000 450 000

”

4. melléklet az 566/2020. (XII. 8.) Korm. rendelethez
„2a. melléklet a 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A versenyzői eredményességi támogatás mértéke világ- és Európa-bajnokság esetében paralimpiai 
versenyszámban (nettó összegben, forintban, 100%)

1. Évenként rendezett versenyek esetében

A B C D

1. Eredményességi szint Európa-bajnokság Világbajnokság

2. Korosztály Helyezés Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I. 500 000 1 000 000

4. II. 375 000 750 000

5. III. 250 000 500 000
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2. Kétévenként rendezett versenyek esetében

A B C D

1. Eredményességi szint Európa-bajnokság Világbajnokság

2. Korosztály Helyezés Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I. 625 000 1 250 000

4. II. 468 750 937 500

5. III. 312 500 625 000

3. Négyévenként rendezett versenyek esetében

A B C D

1. Eredményességi szint Európa-bajnokság Világbajnokság

2. Korosztály Helyezés Eredményességi támogatás mértéke

3.

Felnőtt

I. 750 000 1 500 000

4. II. 562 500 1 125 000

5. III. 375 000 750 000

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet kiemelt budapesti közösségi fejlesztésekkel, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok informatikai alkalmazások üzemeltetési feladatainak ellátásával, továbbá a Millenáris 
Tudományos Kulturális Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatásával kapcsolatos módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 10.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben − a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában)
„39. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott vállalkozás,”

2. §  Az R. 6. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, 
ha a támogatás összege]
„o) a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító
oa) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
ob) működési támogatás esetében meghaladja a  vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget.”

3. §  Az R. 42. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet kiemelt budapesti közösségi fejlesztésekkel, valamint a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok informatikai alkalmazások üzemeltetési feladatainak ellátásával, továbbá a  Millenáris 
Tudományos Kulturális Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatásával kapcsolatos módosításáról szóló 18/2020. (XII.  8.) 
MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr17.) megállapított rendelkezéseit a  Módr17. hatálybalépése napján 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Az R.
a) 7. § a) és b) pontjában a „2021. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2024. június 30-ig” szöveg,
b) 7. § c) pontjában a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2024. június 30-ig” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti az R.
a) 7. § d) pontja,
b) 7. alcíme.

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

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelethez

 1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:

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

1
ÁHT 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím- 

csoport 

név

Jogcím- 

név
Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási előleg
Rendelkezésre 

bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 

szervezete)

12 359151 30/1/11/2  

Kulcsfontosságú  

budapesti 

közlekedési 

beruházások  

előkészítése

Az előirányzat biztosít fedezetet az alábbi 

projektek előkészítéséhez:

a) Budapest-Kelenföld és Ferencváros 

vasútállomások között háromvágányú 

kapcsolat, Danubius, Népliget-Fradiváros 

elővárosi megállók kialakítása és a Déli 

összekötő vasúti Duna-híd átépítése; 

b) Budapest-Ferencváros–Kelebia 

vasútvonal fővárosi nyomvonal-

korrekciója;  

c) Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat 

építése; 

d) a ráckevei HÉV-vonal fejlesztése és  

az egységes fővárosi kötöttpályás 

közösségi közlekedési hálózatba való 

integrálása; 

e) a csepeli HÉV fővárosi villamos 

hálózatba integrálása; 

f ) a Földalatti rekonstrukciója és 

járműbeszerzés; 

g) Budapest Főváros településszerkezeti 

tervében a Pók utca és a Váci út között 

megépítendő új dunai átkelő  

(Aquincum híd) előkészítése;

h) Városliget és környezetének egyes 

közlekedési fejlesztései.

Az előirányzat terhére támogatás 

már megkezdett vagy megvalósult 

tevékenységre is nyújtható.

NIF Nemzeti  

Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.,  

MÁV Magyar 

Államvasutak Zrt.,  

Budapest Főváros  

Önkormányzata,  

BKK Budapesti 

Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, 

BFK NZrt.,  

a Miniszterelnökség 

tulajdonosi 

joggyakorlása alá 

tartozó egyéb 

gazdasági társaság, 

a BFK NZrt. 

tulajdonában álló 

nonprofit gazdasági 

társaság

pályázati 

rendszeren 

kívül, 

kérelemre 

hozott egyedi 

döntés 

alapján, 

támogatási 

szerződéssel 

vagy 

támogatói 

okirattal

előleg 

biztosítható 

egyösszegű 

kifizetéssel 

vagy 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

szerződés 

vagy 

okirat 

szerint

Az Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét 

meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül.
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 2.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő sor lép:

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

1
ÁHT 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím- 

csoport 

név

Jogcím- 

név
Előirányzat célja

Kifizetésben 

részesülők köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási előleg
Rendelkezésre 

bocsátás módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott 

költségvetési támogatás 

közreműködő szervezete)

77 348351 30/1/60 Fővárosi 

és megyei 

kormányhivatalok 

működésével 

kapcsolatos egyéb 

feladatok

Az előirányzat célja:

1. a fővárosi és megyei kormányhivatalok – különösen 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével 

kapcsolatos likviditási problémák kezelésével 

összefüggő – költségeinek, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatban 

más szervnél felmerülő költségek biztosítása;

2. a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 

22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (14) bekezdése 

szerinti felügyeleti díj fogadásának és továbbutalásának, 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokat 

megillető felügyeleti díjak átutalásának biztosítása, 

azzal, hogy fővárosi és megyei kormányhivatalokat, 

mint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerveket megillető 

díjak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (10) bekezdésében 

meghatározott felhasználási célokra használhatók fel;

3. a fővárosi és megyei kormányhivatal uniós forrásból 

megvalósított projektjéhez kapcsolódó fenntartási, 

üzemeltetési költségekből eredő működési kiadásokhoz 

forrás biztosítása előirányzat-átcsoportosítással  

a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 

12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 

kormányhivatalok cím javára; 

4. a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint  

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9/A. § alapján  

a kormányhivatalokat érintő informatikai alkalmazások 

üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásával 

kapcsolatosan felmerülő költségek biztosítása.  

A költségvetési támogatás a támogatási igény 

benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult 

tevékenységre is nyújtható. A költségvetési támogatás 

visszatérítendő formában is nyújtható.

központi 

költségvetési 

szerv, 

Lechner 

Tudásközpont 

Nonprofit 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság

jogszabály 

vagy  

– pályázati 

rendszeren 

kívül, 

kérelemre 

hozott – 

egyedi döntés 

alapján 

támogatói 

okirattal vagy 

támogatási 

szerződéssel

előleg 

biztosítható

egyösszegű 

kifizetéssel, 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

okirat 

vagy 

szerződés 

szerint

Az Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

alapján, a 

költségvetési 

támogatás 

összegét 

meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül.

– – –
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 3.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 78b. sorral egészül ki:

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

1
ÁHT 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím- 

csoport 

név

Jogcím- 

név
Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők 

köre

Támogatás biztosításának 

módja
Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 

szervezete)

78b 390028 30/1/65 

Millenáris 

Tudományos 

Kulturális 

Alapítvány 

pénzbeli vagyoni 

juttatása

Az előirányzat terhére a Millenáris 

Tudományos Kulturális Alapítvány részére 

a) a Vatv. 10/A. §-a szerinti, támogatásnak 

nem minősülő pénzbeli vagyoni juttatás; 

b) támogatásnak minősülő pénzbeli 

vagyoni juttatás 

nyújtható. 

A támogatás a támogatási igény 

benyújtásakor már megkezdett vagy 

megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Millenáris 

Tudományos 

Kulturális 

Alapítvány

a) a Kormány  

a Vatv. 10/A. §-a  

szerinti 

vagyonjuttatásra 

vonatkozó egyedi 

döntése alapján 

megállapodással

b) jogszabály 

vagy – pályázati 

rendszeren 

kívül, kérelemre 

hozott – egyedi 

döntés alapján 

támogatói okirattal 

vagy támogatási 

szerződéssel

a) –

b) előleg 

biztosítható

a) egyösszegű 

kifizetéssel

b) egyösszegű 

kifizetéssel vagy 

időarányos/

teljesítésarányos 

részletekben 

történő 

kifizetéssel

a) –

b) okirat 

vagy 

szerződés 

szerint

a) –

b) Az Ávr.  

84. §  

(2) bekezdés 

alapján,  

a költségvetési 

támogatás 

összegét 

meghaladó 

biztosítéki 

értékig vagy 

összeghatár 

megjelölése 

nélkül.

– – –
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Az emberi erőforrások minisztere 44/2020. (XII. 8.) 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. pont 19. alpontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és 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 8., 18–20., 23–24., 27–28., 38., 42–45., 49., 51., 55., 57–58., 61–63., 114–115., 126., 162., 164., 
166–168., 170. és 172–176. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti, a kultúrát és a kulturális 
örökség megőrzését előmozdító támogatás,
b) az 1. melléklet 40. és 41. sora alapján az SA.50768. (2018/N). számú bizottsági határozat szerinti támogatás,
c) az  1.  melléklet 10., 28., 33., 40–41., 44., 49–50., 57–58., 68., 87., 94–95., 114., 126. és 157–159. sora alapján 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
d) az 1. melléklet 50. és 158. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás,
e) az  1.  melléklet 157–159. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 33.  cikke szerinti, a  megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás,
f ) az  1.  melléklet 157–159. 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 117. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti támogatás,
h) az 1. melléklet 117. sora alapján a 360/2012/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,
i) az  1.  melléklet 108. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikke szerinti, sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás,
j) az 1. melléklet 10., 18., 38., 40. és 51. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 54. cikke szerinti audiovizuális 
alkotásokra nyújtott támogatási programok szerinti támogatás
nyújtható.”

2. §  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…/2020. (XII. ….) EMMI  rendelettel 
(a  továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az  R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

3. §  A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2020.	évi	271.	szám

 
9005

1. melléklet a …/2020. (…) 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 
  1. 

Áht-  
azono- 

sító 

Cím  
név 

Alcím  
név 

 
Jogcím-  
csoport-  

név 

Jogcím- 
név Előirányzat célja 

Kifizetésben 
részesülők  

köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás 

módja 

Visszafizetés 
határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító  

szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finan- 

szírozott 
költség- 
vetési 

támogatás 
közre- 

működő 
szervezete 

  2. 005412  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok                     
  3. 005708    2 Normatív finanszírozás                     
  4. 244234     3 Köznevelési célú humán-

szolgáltatás 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, általános iskolai, 
középfokú iskolai, 
kollégiumi étkeztetés 
támogatására a 
költségvetési törvényben 
meghatározottak szerint. 

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

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.: - 

  

1. melléklet a 44/2020. (XII. 8.) EMMI rendelethez
„1. melléklet az 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelethez
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  5. 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.  

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 

  

  6. 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 
biztosítható 

b.: - 

a.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel  
b.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

- -   

  7. 198620   3 Felsőoktatási feladatok támogatása                     
  8. 297424     2 Lakitelek Népfőiskola 

támogatása 
A támogatás a Lakitelek 
Népfőiskola napi működési 
költségéhez, és a Kárpát-
medencei népfőiskolai 
programok 
finanszírozásához járul 
hozzá. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

   9. 198619   4 Köznevelési feladatok támogatása                     
 10. 255656     4 Köznevelés speciális 

feladatainak támogatása 
a. Az előirányzat fedezetet 

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

a–g.: gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
pedagógiai intézetek, 
köznevelési és 
felsőoktatási 
intézmények, 
intézményfenntartók, 
Budapesti Goethe 
Intézet, egyházi jogi 

a–m.: kérelem 
alapján 

pályázati úton 
n.: - 

a–m.: előleg 
biztosítható 

n.: - 

a–m.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
n.: egyéb: 

bankforgalmi 
terhelési 
értesítők 
szerint 

a–m.: igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettségvállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 
n.: - 

a–m.: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

n.: - 

 - a–m.: 
igénybe 
vehető 

n.: - 
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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 
(különösen részletes 
fejlesztési feladatok, 
érettségi 
vizsgakövetelmények és 
vizsgaleírások) 
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,  

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 és 
fenntartóik 
j–m.: gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
pedagógiai intézetek, 
köznevelési és 
felsőoktatási 
intézmények, 
intézményfenntartók, 
n.: Kincstár 
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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 
kidolgozásához, nevelési-
oktatási programok 
kifejlesztésének 
támogatásához,  
a környezeti neveléssel, 
egészségneveléssel 
kapcsolatos programok 
támogatásához, valamint 
a fenti feladatokkal 
kapcsolatos 
reprezentációs 
kiadásokhoz. 
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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. 

 11. 338495     8 Szakmai, tanügy-igazgatási 
informatikai feladatok 
támogatása 

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

fejezet irányítása alá 
tartozó költségvetési 
szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

-  felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

 12. 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 

- -   

 13. 343617     11 Kis létszámú hit- és 
erkölcstanoktatás kiegészítő 
támogatása 

Az előirányzat terhére a 
kislétszámú (8 fő alatti) 
csoportokban szervezhető 
hit- és erkölcstanoktatáshoz 
nyújtható támogatás. 

bevett egyház, belső 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

 14. 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 

- -   
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 15. 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.: - 

- -   

 16. 381106     15 Ingyenes tankönyvellátás 
támogatása 

A köznevelési rendszerben 
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. 

nonprofit szervezet, 
fejezeti irányítása alá 
tartozó költségvetési 
szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

 17. 198642    5 Egyéb feladatok támogatása                     
 18. 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 
(különösen 
pedagógusképzés, 

a–h.: 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  
i.: civil szervezet, 
alapítvány, 
közalapítvány, 
gazdasági társaság 

a-h.: kérelem 
alapján 

pályázati úton  
i.: kérelem 

alapján 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- a-h.: 
igénybe 
vehető  

i.: - 
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diákvetélkedők) 
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; 

i. a 2020. év nemzeti 
összetartozás évének 
nyilvánításáról szóló 
18/2019. (VI. 18.)  
OGY határozat alapján a 
Nemzeti Összetartozás 
Éve kulturális, előadó- és 
alkotóművészeti, 
közművelődési, 
közgyűjteményi és 
tudományos, valamint 
egyéb szakmai 
programjainak, továbbá a 
Nemzeti Összetartozás 
Évéhez kapcsolódó 
kulturális pályázatok 
megvalósításához. 

 19. 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 

  

 20. 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, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 
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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 

 21. 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 

  

 22. 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 

- -   

 23. 368873     6 László Gyula Intézet 
támogatása 

Az előirányzat biztosítja az 
őstörténeti kutatások 
rehabilitációjával foglalkozó 
László Gyula Intézet 
alapításához és 
működéséhez szükséges 
forrást, valamint a 
Magyarságkutató Intézet 
mint jogutód által ellátandó 
feladatok finanszírozását. 

költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

 -   

 24. 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 és a szellemi 
kulturális örökség 
megőrzéséről szóló 
Kormányközi Bizottság 
tagjaként vállalt feladatok 
támogatása, és a Kodály 
Program feladatainak 
ellátásában vállalt hazai és 
nemzetközi programok és 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 
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 25. 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 valamint 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 

  

 26. 270190     18 Határon túli oktatási és 
kulturális feladatok támogatása 

                    

 27. 295013       2 Határon túli 
kulturális feladatok 
támogatása 

Az előirányzat célja a 
határokon túl élő magyar 
nemzeti közösségeknek 
nyújtott támogatások 
finanszírozása, melyek 
elsősorban az anyanyelvi 
kultúra és önazonosságtudat 
megőrzését, ápolását és 
fejlesztését szolgálják, 
továbbá a magyar-magyar 
kulturális kapcsolatok 
elmélyítését és élénkítését 
és az egyes területeknek a 
magyar nemzeti 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. 

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, 
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 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 

  

 28. 348662       4 Határon túli 
köznevelési 
feladatok 
támogatása 

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

szülőföldi pedagógus-
továbbképzések, nyári 
akadémiák támogatása; 

− a határon túli magyar 
köznevelés szakmai 
szervezeteinek és 

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 

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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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, valamint  
a köznevelés minőségi 
javítását célzó egyéb 
programok támogatása; 

− a nyugati szórvány,  
a diaszpóra anyanyelv- és 
identitásmegőrzésére, 
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, 

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 
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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. 

 29. 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, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
társulás 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
visszafizetés 
határideje a 

kötelezettségvállalási 
dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

 30. 222947    8 Nemzetközi kapcsolatok programjai                     
 31. 384584   1 Nemzetközi és Európai 

Uniós oktatási és egyéb 
programok 

a. Nemzetközi, európai 
uniós tagságból 
következő oktatási és 
egyéb programok 
koordinálása, beleértve  
az EU oktatási 
szakpolitikáihoz 
kapcsolódó feladatok 
végrehajtását, szakmai 
projektek koordinálását, 
idegennyelv-oktatás 
fejlesztését célzó 
feladatok (különösen 
Európai Nyelvi Díj),  
az EMMI támogatásával 
benyújtott pályázatok 
nemzeti önrészének 
biztosítását és az Európa 
a Polgárokért Program 
megvalósítását. 

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

a.: közalapítvány, civil 
szervezet, 
költségvetési szerv, 
gazdasági 
társaság, külföldi 
személy, külföldi 
szervezet, 
jogszabály alapján 
jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, köz- és 
felsőoktatási 
intézmény 

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.: - 

- - - 

 32. 244289     5 Kétoldalú munkatervi 
feladatok 
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 33. 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 

- -   

 34. 255912     10 Kulturális és oktatási 
szakdiplomáciai feladatok 

                    

 35. 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 

- -   

 36. 255989   9 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok                     
 37. 264234     6 EU-tagságból eredő 

együttműködések 
                    

 38. 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 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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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. 

 39. 256078   11 Kulturális feladatok és szervezetek 
támogatása 

                    

 40. 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, 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 

  

 41. 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 

- -   
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 42. 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 

- -   

 43. 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 

  

 44. 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 

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 

- -   
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speciális infrastruktúra, tárgyi 
eszközök biztosítása. 

 45. 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 

- -   

 46. 256167   12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és 
nemzetiségi kultúra 

                    

 47. 271478     7 Közkultúra, kulturális 
vidékfejlesztés és nemzetiségi 
kultúra támogatása 

                    

 48. 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 

  

 49. 295135       2 Közművelődési 
szakmai feladatok 

a. Az előirányzat nyújt 
fedezetet 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 

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, 

a.: kérelem 
alapján 

pályázati úton  
b. és d.: kérelem 

alapján 
c.: pályázati úton 

a–b., d.: 
előleg 

biztosítható 
c.: - 

a., b., d.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
c.: egyösszegű 

kifizetéssel 

- a., b., d.: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

c.: - 

- a.: igénybe 
vehető 
b–d.: - 
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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 
feladatok ellátására 
valamint a művészeti, 
közművelődési és 
közgyűjteményi 
szakterület 
együttműködése mellett, 
más ágazatok 
bevonásával történő 
közös célok 
megvalósítása a helyben 
elérhető kulturális értékek 
hozzáférhetőségének 
kiszélesítése érdekében. 

b. Az előirányzat nyújt 
fedezetet a 
Székesfehérvári Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár felújítására. 

c. Az előirányzat célja 
továbbá 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. 

d. Az előirányzat célja 
továbbá a Makovecz Imre 
bástyája projekttel 
összefüggő, a piliscsabai 
Iosephinum területén 
tervezett kutatóliget  
II. ütemének és a központi 
energiaellátó épület 
megvalósításának 
előkészítése érdekében 
szakértői tanulmányok 

jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

b.: helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 

c.: az Nkt. 7. §  
(1) bekezdésének 
a) pontjában 
meghatározott, 
belföldi székhelyű 
óvodák, fenntartótól 
függetlenül 

d.: alapítvány, 
közalapítvány 
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készítése, 
helyszínvizsgálat 
lefolytatása, tervezési 
program elkészítése, 
megvalósíthatósági 
tanulmány készítése, 
fenntartási és 
üzemeltetési modell 
kidolgozása, 
településrendezési 
eszközök elkészítése, 
engedélyezési terv 
készítése, 
engedélyeztetés 
lefolytatása, valamint 
kivitelezési terv 
elkészítése a Makovecz 
Imre Bástyája projekt 
keretében a piliscsabai 
Iosephinum területén 
megvalósuló 
beruházásokkal 
összefüggő további 
intézkedésekről szóló 
1816/2019. (XII. 30.) 
Korm. határozat  
4–5. pontja szerint. 

 50. 347128       3 Kulturális 
szakemberek 
továbbképzése 

Az előirányzat a muzeális 
intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és  
a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény  
(a továbbiakban: 1997. évi 
CXL. törvény) 94. §  
(4) bekezdésében 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 

  

 51. 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, 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

-   
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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 

 52. 375173       6 NMI Művelődési 
Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
támogatása 

Az előirányzat célja  
az 1997. évi CXL. törvény 
84–85. §-ában 
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 

- -   

 53. 375606       7 Közgyűjteményi 
Digitalizálási 
Stratégia 
megvalósítása 

Az előirányzat célja a 
Közgyűjteményi Digitalizálási 
Stratégia megvalósítása 
érdekében 2018–2021. évek 
között szükséges 
intézkedésekről szóló 
1175/2018. (III. 28.)  
Korm. határozattal elfogadott 
akciótervi szintű feladatok 
végrehajtása.  
A Közgyűjteményi 
Digitalizálási Stratégiában 
megjelölt aggregátor 
intézmények szolgáltatás, 
gyűjtemény és 
aggregációfejlesztésével 
összefüggő 
tevékenységének 
támogatása.  
A Közgyűjteményi 
Digitalizálási Stratégia 
népszerűsítését célzó 
marketingtevékenység, 
valamint a Közgyűjteményi 
Digitalizálási Kézikönyv 
megvalósítása. A Nemzeti 
Adattár Projekt I. fázisának 
megvalósítása érdekében  
az aggregátor intézmények 
közös mintaprojektje. 

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

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- Áh-n kívüli 
szervezet 
esetében 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

 54. 256245   13 Művészeti tevékenységek                     
 55. 368440     1 A Magyar Rádió Zenei 

együtteseinek támogatása 
Az előirányzat célja a 
Magyar Rádió művészeti 
együttesek szakmai 
működésének biztosítása, 
támogatása, továbbá 
eszközállományának 
korszerűsítése.  

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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A tevékenységhez tartozó 
hangversenyszervezés, 
kortárs magyar zeneművek 
bemutatása, hangfelvételek 
készítése, kortárs magyar 
zeneművészet és egyéb 
szakmai programok 
támogatására szolgál. 

 56. 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 

- - - -   

 57. 271489     4 Művészeti tevékenységek és 
egyéb fejezeti feladatok 
támogatása 

a. 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. 

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

a.: 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 

b.: Kincstár 

a.: kérelem alapján 
pályázati úton 

b.: –  

a.: előleg 
biztosítható 

b.: – 

a.: 
egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
b.: – 

- a. felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: – 

- a. igénybe 
vehető 
b.: – 

  

 58. 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 táncegyüttesek, 
zenekarok és énekkarok 
szakmai program-
megvalósításának és 
működésének támogatása 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
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 

pályázati úton előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 

 -   
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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. 

személy, külföldi 
szervezet, jogszabály 
alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

 59. 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 

- -   

 60. 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 

- - - -   

 61. 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 

- -   

 62. 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 
természetes személy, 
határon túli személy, 
határon túli szervezet, 
külföldi személy, 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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külföldi szervezet, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő 
egyéb szervezet, 
egyházi jogi személy, 
határon túli egyház 

 63. 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 

- -   

 64. 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 

  

 65. 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 
történelmi és irodalmi 
örökséget bemutató 
nagyprodukciók létrehozása 
érdekében, a nemzeti 
identitás erősítése,  
a művészet minden magyar 
állampolgár részére egyenlő 
feltételek mellett történő 
hozzáférhetővé tétele. 

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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 66. 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 egészségügyi és szociális 
ellátórendszer 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 

  

 67. 265501   16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális 
feladatok támogatása 

                    

 68. 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 nonprofit 
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 
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 69. 243145   17 Egyes szociális pénzbeli támogatások                     
 70. 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 
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.: - 

  

 71. 258545     6 Mozgáskorlátozottak 
szerzési és átalakítási 
támogatása 

a. Az előirányzat a 
személygépkocsi szerzési 
és átalakítási, egyéb 
jármű szerzési támogatás 
nyújtására szolgál, mely  
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 
is. 

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.: - 

  

 72. 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, 
gyermekjóléti és 

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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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 
biztosítása. 

 73. 266190   19 Szociális célú humánszolgáltatások                     
 74. 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.: - 

  

 75. 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) 

-   
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 76. 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 

  

 77. 346473     8 Szociális humánszolgáltatók 
részére biztosított szociális- és 
gyermekvédelmi ágazati 
pótlék, és egyéb ágazati 
bérrendezéssel összefüggő 
támogatások 

a. Az előirányzat a 
közalkalmazottak 
jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi 
ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.)  
Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 
257/2000. (XII. 26.)  
Korm. rendelet] alapján 
elrendelt, a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
intézményeket fenntartó 
nem állami, nem 
önkormányzati 
szervezetek részére 
bevezetett 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.: - 

  

 78. 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 bevezetett szociális 
ágazati összevont pótlék és 
annak szociális hozzájárulási 
adójához biztosít fedezetet. 

központi költségvetési 
szerv, köztestületi 
költségvetési szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- - - -   
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 79. 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 

  

 80. 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 

  

 81. 255667   20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi 
integrációs szociális programok 

                    

 82. 281367     6 Fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő 
programok támogatása 

a. A fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény, 
valamint az Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program végrehajtása 
keretében az érintettek 
önálló életvitelét segítő 
programok, a fogyatékos 
személyek érdekében 
végzett hiánypótló 
szolgáltatások 
költségvetési támogatása, 
önálló életvitelt segítő 
ebek kiképzésének 
támogatása, szülősegítő 
szakmai programok 
támogatása, fogyatékos 
személyt nevelő családok 
otthonában szakszerű 
felügyeletet biztosító 
szolgáltatás támogatása, 
gépjárműbeszerzés 
támogatása, pályázati 
lebonyolítási költségek 
támogatása, kérelem 
alapján fogyatékos-
ságügyi szakmai program 
támogatása. 

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

 83. 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 
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.: - 

  

 84. 304168     12 Hajléktalanokhoz 
kapcsolódó közfeladatok 
ellátása 

A jogszabályban 
meghatározott 
hajléktalanellátó 
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 
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 85. 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.: - 

  

 86. 003056   22 Egészségügyi ágazati előirányzatok                     
 87. 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 
infrastrukturális 
fejlesztését célzó 
projektek 
megvalósításához.  

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

a.: központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egészségügyi 
köztestület, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
egyházi jogi 
személy, gazdasági 
társaság, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
határon túli 
szervezet, határon 
túli civil szervezet, 
határon túli 
egyesület, határon 
túli egyház  

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.: - 

  

 88. 270801     3 A légimentéssel összefüggő 
kiadások 

Az előirányzat 
felhasználásának célja  
a 7 darab mentőhelikopter 
bérleti díjának 
fedezetbiztosítása, továbbá  
a mentőhelikopterek 
működtetéséhez kapcsolódó 
üzemanyag, esetleges 
javítási és a pilótaképzés 
költségeinek finanszírozása. 

gazdasági társaság kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

 89. 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, 

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 
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állapotfelméréssel, 
egészségfejlesztő és 
életmódváltó programok 
megvalósításával személyes 
tanácsadási rendszeren 
keresztül támogatja klienseit. 
Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
nem központi fenntartású 
EFI-k működésének 
támogatása. 

 90. 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 

  

 91. 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 

  

 92. 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 daganatok korai 
diagnózisára, a terápiás 
kezelés hatékonyságának 
nyomon követésére. 

központi költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján 
pályázati úton 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- - - igénybe 
vehető 

  

 93. 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 
kötelezettségvállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

 94. 271889     13 Kisforgalmú gyógyszertárak 
működtetési támogatása 

A biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-
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 

közforgalmú 
gyógyszertárat 
működtető vállalkozás 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- - - igénybe 
vehető 
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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 
Megállapodásban kerül 
rendezésre. 

 95. 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.  

egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

 96. 302991     20 Egészségügyi szakképzési 
(rezidens) rendszer 
működésének támogatása 

Az államilag támogatott 
szakorvos képzéshez 
kapcsolódó támogatások 
biztosítása  
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, 
az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképzési 
rendszerről,  

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 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. 

 97. 343684     24 Egészségügyi intézmények 
fejlesztése és rendkívüli 
támogatása 

Az előirányzat 
felhasználásának célja  
a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 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 – különösen 
gépek, berendezések, 
orvosi műszerek, technikai 
eszközök, energetikai, 
épületgépészeti, informatikai 
berendezések – eredeti 
állagának helyreállítása, 
felújítása, korszerűsítése, 
valamint 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. Emberi 
Erőforrások 
Minisztériuma 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 
kötelezettségvállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 

  

 98. 352051     25 Egészséges Budapest 
Program 

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

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

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettségvállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívül: 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 
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eszközbeszerzési és 
tervezési feladatok 
biztosítása. 

 99. 354351     26 Egyházi fenntartású 
egészségügyi intézmények 
kiegészítő támogatása 

 A forrás felhasználásának 
célja az egyházi fenntartású 
egészségügyi intézmények 
kiegészítő támogatása  
az egyházak hitéleti és 
közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló 
1997. évi CXXIV. törvény  
6. § (2) bekezdése alapján. 

egyházi jogi személy, 
civil szervezet 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettségvállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

Áh-n kívüli nem 
egyházi jogi 

személy 
kedvezményezett 

esetén. 
felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 

  

100. 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 

- -   

101. 368628     28 Nemzeti Népegészségügyi 
Stratégiával összefüggő 
feladatok 

Az előirányzat 
felhasználásának célja a 
Nemzeti Népegészségügyi 
Stratégiához kapcsolódó 
egészségügyi ágazati 
szakpolitikai program 2017. 
és 2018. évre vonatkozó 
intézkedései I. üteméről 
szóló 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 

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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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, úgymint 
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, 
feltételeinek biztosítása és 

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

102. 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 

központi költségvetési 
szerv, egyházi jogi 
személy; egyházi 
felsőoktatási 
intézmény 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

igen 
a visszafizetés 

határideje a 
kötelezettségvállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 

felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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források biztosításáról szóló 
1600/2017. (VIII. 31.)  
Korm. határozat 
végrehajtásával összefüggő 
feladatokra. 

103. 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 

- -   

104. 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 

- -   

105. 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 

  

106. 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. évi CLIV. törvény 
151/A. §-ában 
meghatározott alapítványi 
célok megvalósításához, 
valamint az Alapítvány 
működésével összefüggő 
feladatok ellátása 
érdekében szükséges 
források fedezetét. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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107. 338339   25 Felújítások központi támogatása, egyéb 
fejlesztési támogatások 

                    

108. 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 

- -   

109. 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 

  

110. 006156   26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott 
feladatok és általuk fenntartott intézmények 
támogatása 

                    

111. 271434     1 Oktatási alapítványok, 
közalapítványok 

                    

112. 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 

- -   

113. 270234     2 Kulturális alapítványok, 
közalapítványok 

                    

114. 271445       10 Egyéb kulturális 
alapítványok 
működési és 
programtámogatása 

Előadóművészeti, 
alkotóművészeti 
közgyűjteményi célú 
kulturális alapítványok 
alapító okiratban 
meghatározott feladatainak 
és működésének 
támogatása. 
Kulturális, közösségi alapú 
társadalom- és 
gazdaságfejlesztő munkát 

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 
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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. 

115. 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 

- -   

116. 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 

- -   

117. 264178   28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
támogatása 

a. Az előirányzat 
hozzájárulást biztosít  
az EMMI tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló, 
és a magyar állam 
részvételével működő, 
valamint 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 
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 
kötelezettségvállalási 

dokumentumban 
meghatározottak 

szerint 
b.: - 

a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

- -   
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118. 015877   30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
működési támogatása 

                    

119. 295235     22 Oktatási, társadalmi, civil és 
non-profit szervezetek 

                    

120. 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 

- -   

121. 295268     23 Kulturális, társadalmi, civil 
és non-profit szervezetek 

                    

122. 380295       1 Kárpát-medencei 
Művészeti 
Tematikus 
Népfőiskola 

Az előirányzat nyújt 
fedezetet a Kárpát-
medencei Művészeti 
Tematikus Népfőiskola 
szakmai programjainak és 
működési költségeinek 
biztosítására; 
ingatlanvásárlás és felújítás 
támogatására. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

123. 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 nonprofit 
szervezetek, testületek, 
bizottságok támogatására, 
az e feladatok ellátásához 
szükséges működési 

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 
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feltételek biztosításához,  
a szükséges tárgyi 
eszközök, berendezések 
beszerzéséhez, valamint  
a programjaik 
megvalósulásának 
elősegítése érdekében. 

124. 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.  
Az 1997. évi CXL. törvény 
91. § (1) bekezdés  
c) pontjában előírt 
hozzájárulás. 

egyesület kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

125. 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 
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. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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126. 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,  
az 1997. évi CXL. törvény 
91. § (1) bekezdés  
c) pontjában előírt 
hozzájárulás. 

civil szervezet kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

127. 295302     24 Egészségügyi társadalmi, 
civil és non-profit szervezetek 

                    

128. 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 
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 

egyesület kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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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. 

129. 253189       2 Magyar 
Rákellenes Liga 
támogatása 

 

Az előirányzat célja a 
Magyar Rákellenes Liga  
(a továbbiakban: Liga) 
tevékenységének 
támogatása, ami a Liga 
tevékenysége a széles körű 
felvilágosításra és a 
személyes tanácsadásra 
irányul, ezzel segítve  
a rákbetegeket  
a gyógyulásban, illetve  
az egészséges embereket  
a rák megelőzésében.  
A Liga tevékenysége során 
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 

- -   

130.  03079       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 

- -   

131. 253178       4 Magyar ILCO 
Szövetség Kaposvár 
támogatása 

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

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

egyesület kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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b. a 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; 

f. sorstársi beteglátogatás 
szervezéséhez. 

132. 331139       5 Magyar Gyermek- 
onkológiai 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, a beteg 
további sorsára, késői 
utánkövetésére vonatkozó 
adatokat összegző 
Országos Gyermektumor 
Regiszter működtetéséhez. 

egyesület kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

133. 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 

- - - -   

134. 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; 

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 

egyesület kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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szakszerű tájékoztatása, 
jogaik megismertetése, 
érdekképviselete; 

e. segítő szolgáltatások 
biztosítása. 

135. 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 

- -   

136. 295313     25 Szociális társadalmi, civil és 
non-profit szervezetek 

                    

137. 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.: - 

  

138. 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 
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.: - 

- -   

139. 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.: - 

- -   



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2020.	évi	271.	szám

 
9047

140. 000352       8 Mozgás-
korlátozottak 
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.: - 

- -   

141. 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.: - 

- -   

142. 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 

- -   

143. 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 

- -   

144. 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 

- -   

145. 298346       13 Értelmi Sérülteket 
Szolgáló Társadalmi 
Szervezetek és 
Alapítványok 
Országos 
Szövetsége 

Az Értelmi Sérülteket 
Szolgáló Társadalmi 
Szervezetek és 
Alapítványok 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 

- -   

146. 016962       14 Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
támogatása 

A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 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. 

147. 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 

  

148. 296568       16 Katolikus 
Karitász támogatása 

A Katolikus Karitász 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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149. 295679       17 Magyar 
Ökumenikus 
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 

  

150. 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 

  

151. 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. 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- igénybe 
vehető 
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A szervezetek támogatása 
kiterjed a szociális, 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
ellátórendszer 
működtetésére, 
fejlesztésére. 

152. 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 

- -   

153. 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 

- -   

154. 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 

- -   

155. 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 

- -   

156. 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 

- -   

157. 265967   39 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása a. Szociális intézményi 
jogviszonya alapján 
ellátásban vagy 
szolgáltatásban részesülő 
személyek 
munkarehabilitációs célú 
fejlesztő 
foglalkoztatásának 
támogatása. 

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

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 
terhelési 
értesítők 
szerint 

- a.: felhatalmazó 
nyilatkozat 

b.: - 

a.: SZGYF 
b.: - 

-   

158. 264912   46 Megváltozott munkaképességűek 
munkaerő-piaci integrációját elősegítő 
programok 

a. A megváltozott 
munkaképességű 
emberek munkaerőpiaci 
integrációját elősegítő 
programok támogatása,  
a megváltozott 
munkaképességű 
emberek munkahelyeinek 
létrehozását és 
megőrzését célzó 
támogatás nyújtása,  
a társadalom és  
a munkáltatók 
érzékenyítésének, 
valamint védett 
munkahelyeken előállított 
javak piacra jutásának 
támogatása. 

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

159. 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.: - 

-   

160. 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 

- - - -   

161. 295224   50 Kulturális szakmai feladatok támogatása            -         
162. 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 

- -   

163. 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 

- -   

164. 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 

- -   

165. 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 

költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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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]. 

166. 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 

- -   

167. 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 Liget Budapest projekt 
előkészítésére és 
megvalósítására, valamint  
a projekt során felmerülő 
szervezési, műszaki és 
egyéb szakmai feladatok 
végrehajtására. 

központi költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

168. 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.: - 

- -   

169. 354862     9 A Budai Vigadó 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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170. 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 

- -   

171. 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 

- -   

172. 367128     13 Arany János-emlékév 
programjainak támogatása 

Az Arany János-emlékév 
programjainak 
megvalósításához 
szükséges feladatokról 
szóló 1066/2017. (II. 9.) 
Korm. határozat 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 

  

173. 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 
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.: – 

- -   

174. 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 

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.: - 

- -   
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és a pénzügyi tranzakciós 
illeték biztosítása. 

175.  79040     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) és a 
kapcsolódó fejlesztések 
(környezetrendezés, 
közparkoló-építés) 
megvalósítása. 

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

- -   

176. 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 

- -   

177. 384340   19 Székesfehérvári Szent 
István Király Múzeum 
rekonstrukció programja 

A székesfehérvári Szent 
István Király Múzeum 
épülete rekonstrukciós 
programja 
megvalósításának 
támogatása. 

helyi önkormányzat; 
helyi önkormányzati 
költségvetési szerv 

kérelem alapján előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

178. 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 

- -   

179. 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 

- -   

180. 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 
a Közép- és Kelet-Európai 
Történelem és Társadalom 

közalapítvány kérelem alapján 
Korm. határozat 

alapján 

előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   
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Kutatásáért Közalapítvány 
egyes infrastrukturális 
fejlesztéseinek 
támogatásáról szóló 
1128/2018. (III. 19.)  
Korm. határozat alapján:  
a. a Kertész Imre Intézet 

kialakítása és felújítása, 
b. Terror Háza Múzeum, 

felújításának előkészítése. 
181. 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 
Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi  
LXXI. törvény biztosít 
forrást. A 2020. évi 
előirányzat az előkészítést 
és a tervezést szolgálja. 

alapítvány kérelem alapján előleg 
biztosítható 

részletekben 
történő 

kifizetéssel 
egyösszegű 
kifizetéssel 

- felhatalmazó 
nyilatkozat 

- -   

182. 388462   24 A József Attila Színház 
rekonstrukciójával összefüggő 
beruházások 

a. Az előirányzat célja  
a József Attila Színház 
épületének infrastrukturális 
fejlesztése előkészítésének 
támogatása. 

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

a.: nonprofit 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.: – 

- - - 

183. 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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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 562/2020. (XII. 8.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Martos Tamást 
2020. december 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. november 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 26.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/04358-2/2020.
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A Kormány 1888/2020. (XII. 8.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Összevont szakellátás előirányzatának 2020. évi megemeléséről és 2021. évi 
előirányzatának javára történő átcsoportosításról, valamint az Egészséges Budapest Programban érintett 
állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz 
szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: 

2020. Kvtv.) 11.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  2020. Kvtv. 1.  melléklet 
LXXII.  Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni 
ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím 
előirányzatának 160 000 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében és a  Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: 2021. Kvtv.) 4.  § (4)  bekezdésében 
biztosított jogkörében elrendeli a  2021. Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni 
Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi 
Tartaléka alcím terhére 4 800 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását, a  2021. Kvtv. 1.  melléklet 
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 
2.  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 10. Összevont 
szakellátás jogcím előirányzatának javára, a 2. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 4.

 2. Az  Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési célú 
felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat 
2. mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a „60 000 000” szövegrész helyébe a „100 000 000” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1888/2020. (XII. 8.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2
3

1
263901 18 Összevont szakellátás

K5 160 000 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos

Magyar Államkincstár teljesítményarányos
egyéb: azonnal

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

1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

160 000 000 160 000 000

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

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások

Gyógyító-megelőző ellátás

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Egyéb működési célú kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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2. melléklet az 1888/2020. (XII. 8.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7
387773 10 Összevont szakellátás

K5 4 800 000 000
2 Járvány Elleni Védekezési Alap 

271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -4 800 000 000

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos

Magyar Államkincstár teljesítésarányos   
egyéb: január 4.          4 800 000 000                    4 800 000 000    

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Egyéb működési célú kiadások
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A Kormány 1889/2020. (XII. 8.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program egyes kiemelt projekt felhívásai céljának 
módosításáról

A Kormány a 2014–2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 41/E. § (2) bekezdés c) pontja alapján hozzájárul a

a) KEHOP-1.1.0. azonosító jelű, Vízgazdálkodással és az  éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, 
informatikai és monitoring fejlesztés,

b) KEHOP-1.3.0. azonosító jelű, Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása,
c) KEHOP-1.4.0. azonosító jelű, Árvízvédelmi fejlesztések,
d) KEHOP-1.5.0. azonosító jelű, Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése,
e) KEHOP-4.1.0. azonosító jelű, Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a  természetvédelmi 

kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése,
f ) KEHOP-4.2.0. azonosító jelű, A természetvédelmi őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése,
g) KEHOP-4.3.0-VEKOP-15 azonosító jelű, A  közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését 

és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását 
megalapozó stratégiai vizsgálatok

című felhívások céljának módosításához akként, hogy azok kizárólagosan projekt-előkészítésre is kiterjedjenek.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1890/2020. (XII. 8.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében megvalósuló soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, 
korszerűsítése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

A Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat 6. pontjára –
 1.  egyetért a  Modern Városok Program keretében a  soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, 

korszerűsítése (a továbbiakban: Beruházás) érdekében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) részére 1 401 181 263 forint költségvetési támogatás biztosításával;

 2.  egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósításához az  1.  pont szerinti költségvetési támogatás a  Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoport terhére kerüljön biztosításra, az Önkormányzat mint kedvezményezett részére;

 3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében az  1.  pont szerinti 
költségvetési támogatás biztosítására, a  költségvetési támogatás felhasználására, valamint elszámolása részletes 
feltételeinek meghatározására az  Önkormányzat részére támogatói okiratot adjon ki, és a  támogatói okirat 
kiadását követően, az  1.  pont szerinti költségvetési támogatást a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport 
terhére, az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadása tekintetében azonnal
 a költségvetési támogatás folyósítása tekintetében a  támogatói okirat hatálybalépését követő 

30 napon belül
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 4.  felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az agrárminiszter bevonásával – a Beruházást finanszírozó 
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a  Beruházás tekintetében az  Önkormányzat kötelezettséget 
vállaljon az  állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.)  
Korm. határozat 3. pontjában foglaltak teljesítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
agrárminiszter

Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1891/2020. (XII. 8.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat 
módosításáról

A Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat a következő 6. ponttal egészül ki:
[A Kormány 2015. március 25. napján együttműködési megállapodást (a  továbbiakban: Megállapodás) kötött Sopron 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása 
érdekében]
„6. a helyi gazdaság fejlesztése, a  termelők piacra jutásának elősegítése és a  lakosság friss élelmiszerekkel történő 
ellátásbiztonsága érdekében
a) egyetért a soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújításával, korszerűsítésével,
b) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az  agrárminiszter bevonásával – Sopron Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával egyeztetve tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  a)  alpont szerinti beruházás 
előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosítására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.

A Kormány 1892/2020. (XII. 8.) Korm. határozata
„Barokk fények Ráckevén” – a Savoyai kastély turisztikai célú fejlesztésének előkészítéséhez szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  magyarországi kulturális turizmus részarányának növelését a  Savoyai kastély és 

környezetének komplex fejlesztése nagymértékben segíti, ezért támogatja a „Barokk Fények Ráckevén” elnevezésű 
fejlesztési program (a továbbiakban: Program) előkészítését;

 2. egyetért azzal, hogy a Program előkészítése Ráckeve Város Önkormányzata közreműködésével valósuljon meg;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon a  Program 

előkészítése érdekében 456 568 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal
 4. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a  Program megvalósítása érdekében a  Magyar 

Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) – mint a  Turisztikai 
fejlesztési célelőirányzat kezelő szerve – útján, a továbbtámogatás lehetőségének biztosítása mellett, a támogatási 
jogviszony létrehozásáról;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az  Ügynökség bevonásával, a  feltételes közbeszerzési eljárások 
eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  megvalósítás finanszírozására és ütemezésére 
vonatkozóan.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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