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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2022. (I. 21.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában és I. pont 41. alpont 
d)  pontjában 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.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A 4. § 2. pontja szerinti állami támogatás az 1. és 2. melléklet alapján, a 4–23. alcím szerinti támogatásként 
nyújtható.”

2. §  Az R. a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 14. és 22. sora alapján az  1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély 
összegű támogatás,
b) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 14. és 22. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti, 
a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
nyújtható.”

3. §  Az R. 42. §-a a következő (25) bekezdéssel egészül ki:
„(25) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló 
módosításáról szóló 2/2022. (I. 21.) MvM rendelettel (a  továbbiakban: Módr23.) megállapított 1. § a) és c) pontját, 
2/A.  §-át, 2/B.  §-át, 34.  §-át, valamint 1. és 2.  mellékletét a  Módr23. hatálybalépése napján folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.”

4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. §  Az R.
a) 1. § a) és c) pontjában a „Gazdaságvédelmi” szövegrész helyébe a „Gazdaság-újraindítási” szöveg,
b) 34. §-ában az „Az egymillió” szövegrész helyébe az „A kétmillió” szöveg
lép.

6. §  Hatályát veszti a  család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet.

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 2/2022. (I. 21.) MvM rendelethez
„1. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez

 

 
1. melléklet a …/…. (…) MvM rendelethez 
„1. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez 
 
XI. Miniszterelnökség fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
 

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

1 
ÁHT 

azonosító 
Címnév Alcímnév 

Jogcímcsoport- 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja 
Kifizetésben 

részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre bocsátás 
módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv 
Lebonyolító 

szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 
2 296635 30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

          

3 334706 
 

30/1 Célelőirányzatok 
          

4 391417     30/1/3 Nemzeti tervvagyonhoz 
kapcsolódó feladatok ellátása 

Az előirányzat célja  
a rendszerváltozást megelőző 
időszakban működő állami 
tervezőintézetek által létrehozott 
építészeti alkotások szerzői 
vagyoni jogának magyar állam 
általi kezelése mint közfeladat 
ellátásához szükséges forrás 
biztosítása. 

Lechner Tudás- 
központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság  
(a továbbiakban: 
Lechner 
Tudásközpont) 

az államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvény  
(a továbbiakban: 
Áht.) 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy okirat 
szerint 

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

– – - 

5 302213     30/1/4 Év közben jelentkező 
többletfeladatok kiadásai 

Az előirányzaton kerül sor  
a fejezeti általános tartalék 
közvetlen fejezeti kifizetéseinek  
a kimutatására. 

Magyar Államkincstár – – egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

– – – – – 

6 331684     30/1/6 Nemzeti Sírkerthez és 
Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások 

Az előirányzat  
a nemzeti sírkert és  
a történelmi, nemzeti és kiemelt 
nemzeti emlékhelyek 
gondozására, ápolására, valamint 
felújítására szolgáló költségvetési 
forrásokat tartalmazza.  
 
Az előirányzat fedezetet biztosít  
a kiemelt jelentőségű,  
a nemzeti sírkert  
részeként megvalósítandó 
síremlékek létesítésének 
költségeire. 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

Steindl Imre Program 
Nonprofit Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság, 
Nemzeti Örökség 
Intézete 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy okirat 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

– 

7 353695 
  

30/1/10 BFK Budapest Fejlesztési 
Központ Nonprofit Zrt. működésének 
és szakmai feladatainak támogatása 

Az előirányzat forrást biztosít a BFK 
Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt.  
(a továbbiakban: BFK NZrt.) 
szakmai feladatainak ellátására és 
az annak kapcsán felmerülő 
működési költségeire.  
Az előirányzat terhére támogatás 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

BFK NZrt. az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy okirat 
szerint 

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

– – – 

8 385540     30/1/14 Építésügyi, településügyi és 
területrendezési feladatok 

a) Országos Építésügyi 
Nyilvántartás működtetése: 
Az előirányzat az egységes 
elektronikus 
közműnyilvántartásról szóló 
324/2013. (VIII. 29.)  
Korm. rendeletben meghatározott 

Lechner 
Tudásközpont, 
Magyar Építész 
Kamara, jogi személy, 
különösen központi 
költségvetési szerv, 
megyei 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
úton vagy pályázati 
rendszeren kívül 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

– 
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feladatok megvalósításának 
finanszírozására, valamint  
az Építésügyi Dokumentációs és 
Információs Központról, valamint 
az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 313/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 
d) és e) pontjával összefüggésben  
az Országos Építésügyi 
Nyilvántartás rendszerének 
fenntartásával és fejlesztésével 
kapcsolatban felmerült 
feladatokra, valamint a tulajdonosi 
joggyakorló által meghatározott 
egyéb feladatok megvalósításának 
finanszírozására szolgál. 
b) Építésügyi, építészeti és 
településügyi feladatok: 
Az előirányzat az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 50. §  
(2) bekezdésében meghatározott 
építésügyi feladatok, a 313/2012.  
(XI. 8.) Korm. rendelet,  
a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet], a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 419/2021.  
(VII. 15.) Korm. rendelet], továbbá  
a kormányzati szintű beruházás-
monitoring rendszer kialakításáról 
szóló 1060/2021. (II. 19.)  
Korm. határozat 5. pontja alapján 
ellátott feladatok támogatására 
szolgál. 
c) Dokumentációs Központ 
működtetése, fenntartása és 
fejlesztése: 
Az előirányzat a 313/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet és  
a területfejlesztéssel és  
a területrendezéssel 
összefüggésben megőrzendő 
dokumentumok gyűjtéséről, 
megőrzéséről, nyilvántartásáról és 
hasznosításáról szóló 16/2010.  
(II. 5.) Korm. rendelet szabályozási 
tárgykörébe tartozó,  
a Dokumentációs Központtal  
– ide értve az annak állományába 
bekerült Országos Központi 
Tervtárat – összefüggő 
dokumentumgyűjtési,  
-nyilvántartási, -hasznosítási,  
-kezelési, -archiválási és  
az ezekkel kapcsolatos fenntartási 
és fejlesztési feladatok 
finanszírozására szolgál. 
d) Területrendezési feladatok 

önkormányzat, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzat által 
fenntartott 
intézmény, 
köztestület, 
egyesület, alapítvány, 
nonprofit, valamint 
közhasznú jogállású 
szervezet, 
költségvetési szerv, 
helyi nemzetiségi 
önkormányzat, 
többcélú kistérségi 
társulás, gazdasági 
társaság 

kérelemre, 
támogatói okirattal 
vagy támogatási 
szerződéssel vagy 
megállapodással 

biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 
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Az előirányzat célja  
a területrendezési közfeladatok 
támogatása, valamint e szakmai 
feladatokhoz kapcsolódó egyéb 
projektek és feladatarányos 
működési költségek támogatása.  
e) Településképi és Okos Város 
feladatok 
Az előirányzat terhére  
a magyarországi települések 
jellegzetes és értékes arculatának 
megóvása, kialakítása,  
az épített és a természeti 
környezet egységes védelme, 
egyben az építési beruházások 
gyors és sikeres 
megvalósíthatósága érdekében  
a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvényben és  
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
43/A. §-ában és a 419/2021.  
(VII. 15.) Korm. rendelet 25. §-ában 
meghatározott településképi 
arculati kézikönyv elkészítésének  
a Magyar Építész Kamara által 
történő szakmai 
véleményezésének finanszírozása 
támogatható.  
Az előirányzat a településkép 
védelméről szóló 2016. évi  
LXXIV. törvény 1/A. Országos 
településkép-védelem alcíméhez 
kapcsolódó tanulmány, 
rendezvény, projekt támogatására, 
továbbá a 314/2012. (XI. 8.)  
Korm. rendelet 2. § 5b. és  
5c. pontja szerinti okos városhoz és 
okos város módszertanhoz, 
valamint 6. § (2b) bekezdése 
szerinti okos város stratégiájához 
kapcsolódó tanulmány, szakértés, 
oktatás és rendezvény, projekt 
támogatására és a 419/2021.  
(VII. 15.) Korm. rendelet szerinti 
okos város feladatok ellátására 
szolgál. 
Az előirányzat továbbá  
a Lechner Tudásközpont által  
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
és a 419/2021. (VII. 15.)  
Korm. rendelet kijelölései alapján 
az okos városfejlesztések 
koordinálásával kapcsolatos 
fejlesztési módszertani, 
szemléletformáló és konzultációs 
feladatok ellátásával,  
a településértékelés és 
monitoringrendszer 
működtetésével kapcsolatos 
szakmai és koordinációs feladatok 
elvégzésének finanszírozásához 
biztosít forrást. 
Az a)–e) pont esetében  
a költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

9 385551 
  

30/1/15 Kulturális örökségvédelmi, 
világörökségi törvényből adódó és 
nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos 
feladatok 

a) Kulturális örökségvédelmi 
szakmai feladatok 
 
Az előirányzat  
a kulturális örökség védelméről 

költségvetési szerv, 
közgyűjtemény, 
muzeális intézmény, 
helyi önkormányzat, 
helyi önkormányzat 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben   

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

– 
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  szóló 2001. évi LXIV. törvény 
alapján a kulturális örökség ingó és 
ingatlan elemeinek védelmével, 
megóvásával, fenntartásával és 
bemutatásával kapcsolatos állami 
feladatok ellátásának 
támogatására is szolgál, beleértve 
a szakmai rendezvényeket is. 
Az előirányzatból indokolt esetben 
helyi védettség alatt álló 
ingatlannal kapcsolatos feladatok 
is támogathatóak. 
Az előirányzat biztosítja  
az Egyesült Nemzetek Oktatási, 
Tudományos és Kulturális 
Szervezete (UNESCO) kulturális 
tárgyú egyezményeinek, valamint 
az Európai Unió és az Európa 
Tanács kulturális örökséggel 
összefüggő kezdeményezéseinek 
végrehajtásából fakadó szakmai 
feladatok támogatását, az egyéb 
kulturális közfeladatok, szakmai 
feladatok ellátását és ahhoz 
kapcsolódó működés elősegítését. 
 
b) Világörökségi törvényből adódó 
feladatok ellátása 

Az előirányzat a világörökségről 
szóló 2011. évi LXXVII. törvény  
12. § (3) bekezdésében foglalt 
feladatok, továbbá  
a magyarországi világörökségi és 
világörökségi várományos 
helyszínek védelmével, 
megóvásával, kezelésével, 
fenntartásával kapcsolatos egyéb 
feladatok (különösen világörökségi 
gondnokságok támogatása, 
világörökségi helyszínek védelme, 
megóvása, bemutatása, ismertté 
tétele, világörökségi kezelési 
tervek elkészítése) ellátásának 
támogatására szolgál. 
 
c) Nemzeti – és amennyiben 
törvény lehetővé teszi,  
történelmi – emlékhelyekkel 
kapcsolatos feladatok ellátása 
 
Az előirányzat a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi  
LXIV. törvényben meghatározott,  
a nemzeti – és amennyiben 
törvény lehetővé teszi,  
történelmi – emlékhelyek 
védelmével, megóvásával, 
fenntartásával, bemutatásával, 
fejlesztésével kapcsolatban 
felmerülő működési vagy 
felhalmozási jellegű kiadások 
fedezetét biztosító állami 
feladatok ellátásának 
támogatására szolgál. 

d) Örökségvédelmi civil 
szervezetek támogatása 
 
A kulturális örökség védelmét, 
ismertté tételét, nemzetközi és 

által fenntartott 
intézmény, helyi 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
többcélú kistérségi 
társulás, egyesület, 
alapítvány, egyházi 
jogi személy, 
gazdasági társaság, 
civil szervezet 

  

rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

  

összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül. 
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határon túli feladatainak ellátását 
segítő örökségvédelmi civil 
szervezetek támogatása.  
 
Az a)–d) pont esetében  
a költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

10 385562 
  

30/1/16 Nonprofit, társadalmi, civil 
szervezetek és köztestületek 
támogatása 

Az előirányzat célja költségvetési 
forrás biztosítása a nonprofit, civil 
szervezetek és köztestületek 
működési és szakmai feladatainak 
támogatására.  
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

egyesület, alapítvány, 
közalapítvány, 
határon túli civil 
szervezet, nonprofit, 
valamint közhasznú 
jogállású szervezet, 
köztestület, 
vagyonkezelő 
alapítvány 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
úton vagy pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal  

előleg 
biztosítható,  

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy okirat 
szerint,   

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

Bethlen Gábor 
Alapkezelő 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 
(a továbbiakban: 
Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt.) 

– – 

11 388928   30/1/20 Család- és ifjúságügyi célú 
központi költségvetési hozzájárulások 

          

12 282178       30/1/20/1 
Nemzeti Tehetség 
Program 

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

A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

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

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, pályázat 
útján, vagy  
– pályázati 
rendszeren  
kívül – kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján 
támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben   

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

  

13 348573       30/1/20/2  
Erzsébet gyermek- 
és ifjúsági táborok 
támogatása 

Az Erzsébet-táborokról szóló  
2020. évi LXIV. törvény alapján  
az előirányzat támogatja  
a gyermek- és ifjúsági táborok 
szervezésével összefüggő 
feladatokat, az ezekhez 
kapcsolódó szervezési, 
lebonyolítási, oktatási és 
képzésszervezési feladatokat, 
valamint a gyermekprogramok 
alapjául szolgáló táborhelyek 
létrehozását, fejlesztését, 
működtetését.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja  
az Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány  
(a továbbiakban: EKGYA) részére 
közvetlen támogatás nyújtása az 
ifjúsági- és gyermekprogramokban 
való részvétellel, gyermek- és 
ifjúsági táborok szervezésével 
összefüggő feladatok, valamint  
az ezekhez kapcsolódó szervezési, 

EKGYA  az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján, támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal  

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel 

szerződés vagy okirat 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 
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lebonyolítási, oktatási és 
képzésszervezési feladatok 
ellátásához. 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

14 368239       30/1/20/4 
Wacław Felczak 
Alap 

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

A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

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

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

  

15 385584       30/1/20/5 
Gyermek, ifjúsági és 
családpolitikai 
programok 

a) Gyermek és ifjúsági 
szakmafejlesztési célok: 

Az előirányzat fedezetet biztosít 
különösen  
az ifjúságpolitika hosszú távú 
társadalmi céljait meghatározó, 
„Nemzeti Ifjúsági Stratégia  
2009–2024” című stratégiai 
program végrehajtásához.  

Az előirányzat fedezetet biztosít  
a fiatal korosztály érdekeit 
képviselő szervezetek 
támogatásához, az ifjúsági 
korosztály megszólítását, 
bevonását célzó szakmai 
programok megvalósításához, 
ifjúsági célú kampányok és 
rendezvények előkészítéséhez és 
lebonyolításához. 

b) Báthory István Magyar–Litván 
Együttműködési Alap: 

A Magyarország Kormánya és  
a Litván Köztársaság Kormánya 
közötti, a Báthory István Magyar–
Litván Együttműködési Alapról 
szóló megállapodás kihirdetéséről 
szóló 227/2013. (VI. 24.)  
Korm. rendelet alapján a magyar 
és litván, 13–30 év közötti fiatalok 
közötti baráti együttműködés 
támogatása a fiatal nemzedékek 
közötti kapcsolatok kialakítását és 
baráti viszony építését célzó 
ifjúsági együttműködési 
programok, a magyar és litván 
fiatalok közötti kulturális 
együttműködést, a toleranciát és 
egymás jobb megismerését 
elősegítő információs programok, 

civil szervezet, 
gazdasági társaság, 
központi 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzati 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, 
költségvetési szerv, 
közalapítvány, 
jogszabály alapján 
jogi személynek 
minősülő egyéb 
szervezet köztestület, 
egyesülés, egyéni 
vállalkozó, egyéni 
cég, egyéni 
vállalkozónak nem 
minősülő természetes 
személy, határon túli 
természetes személy, 
határon túli szervezet, 
társulás, külföldi 
személy, külföldi 
szervezet, szövetség, 
kisgyermekkel otthon 
lévők szövetkezete 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, pályázat 
útján, vagy 
pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján, támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel  

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 
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valamint a demokráciához,  
a demokratikus elvek 
alkalmazásához és az állampolgári 
neveléshez kapcsolódó programok 
és kezdeményezések jobb 
megismerését előmozdító ifjúsági 
és módszertani találkozók által. 

c) Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság támogatása: 

Az előirányzat célja  
az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (az Új Nemzedék Központ 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság jogutódja) 
szakmai feladata ellátásához 
kapcsolódó arányos működési 
költségének és az általuk uniós 
forrásból megvalósítandó 
projektek („Komplex ifjúsági 
fejlesztések – új nemzedék 
újratöltve” – EFOP-1.2.3-VEKOP-15-
2015-00001) uniós forrás terhére el 
nem számolható költségeinek 
biztosítása, az „Ifjúság.hu  
a sikeres nemzedékért – Átfogó 
ifjúsági szolgáltatásfejlesztés  
a közoktatásban tanuló diákok 
esélyegyenlőségének növelése 
érdekében” című pályázat 
(TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 
szerződés) keretében 
megvalósított feladatok 
vonatkozásában vállalt fenntartási 
kötelezettség teljesítése, valamint 
a Kormány ifjúságpolitikai 
keretprogramjában,  
az Új Nemzedék Jövőjéért 
Program, a Kormány 
ifjúságpolitikai keretprogramjának 
elfogadásáról szóló 1494/2011. 
(XII. 27.) Korm. határozattal 
elfogadott Új Nemzedék 
Programban, továbbá  
a Nemzeti Ifjúsági Stratégiában 
foglalt feladatok végrehajtása, 
ifjúsági célú kampányok és 
rendezvények előkészítése és 
lebonyolítása, szakmai, 
módszertani anyagok előkészítése. 

d) Családpolitikai programok: 

da) Forrás biztosítása a családügy, 
valamint a férfiak és nők 
egyenlősége területén 
megvalósuló, a családokat erősítő,  
a házasság és a család értékének 
bemutatását, a generációk közötti 
együttműködés ösztönzését 
támogató programokhoz, a nők 
helyzetének javítását, a család és 
munka összeegyeztetését szolgáló 
cselekvési, modellkísérleti,  
a család- és gyermekbarát 
közgondolkodást és a nevelési 
kultúrát erősítő szakmai 
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programok és akciók 
végrehajtásához, valamint  
a családok egészségének és 
mentális egészségének 
megőrzését szolgáló és preventív 
egészségmegőrző programok,  
a családalapítást és a kívánt 
gyermekek megszületését 
elősegítő családbarát környezet 
kialakítása, tájékoztató, terápiás és 
fejlesztő, segítő programokhoz, 
tájékoztatási feladatok 
megvalósításához a családok 
érdekképviseletét ellátó 
szervezetek, határon túli 
családszervezetek koordinálásával 
foglalkozó civil szervezetek 
támogatásához, valamint egyházi 
közösségek családpasztorációs, 
hitéleti családközösség építő 
programjaihoz. 

Forrás biztosítása  
a családszervezetek tevékenysége 
végzésének helyéül szolgáló 
központ létrehozása, fejlesztése 
érdekében. 

db) Az előirányzat fedezetet 
biztosít idősügyi programok 
támogatására, az idősebb 
generációt célzó pályázatok 
nyerteseinek díjazására, 
nemzedékek közötti programok 
támogatására, idősügyi 
rendezvények lebonyolítására. 

dc) Az előirányzat fedezetet 
biztosít különösen a gyermekek 
napközbeni ellátását érintő 
szakmafejlesztési célok és 
módszertani feladatok ellátásához 
a kijelölt szervezeteknek, valamint  
a férfiak és nők egyenlősége 
területén megvalósuló 
programokra, a családokat erősítő, 
a nők helyzetének javítását 
biztosító akcióprogramokra,  
a család és munka 
összeegyeztethetőségének 
támogatására, valamint  
a bölcsődei ellátást nyújtó 
költségvetési szervek 
működésének támogatására. 

dd) Az előirányzat fedezetet 
biztosít az örökbefogadással 
kapcsolatos szakmafejlesztési 
feladatok ellátásához, valamint  
az örökbefogadás elősegítését,  
az örökbefogadói tanfolyamokat,  
az örökbefogadás utánkövetését,  
a hiteles információk biztosítását 
és azzal kapcsolatos tájékoztatást 
szolgáló feladatok ellátásához. 

e) Családpolitikai célú pályázatok: 

ea) Az előirányzat pályázati úton 
támogatásban részesíti azokat  



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2022. évi 8. szám

 
473

 

a családok érdekében 
tevékenykedő, valamint a férfiak és 
nők egyenlőségével foglalkozó 
szervezeteket és munkáltatókat, 
amelyek a családok jólétét növelő,  
a nők helyzetén javító gyakorlati 
szolgáltatásaikkal és 
programjaikkal hozzájárulnak  
a családbarát foglalkoztatás és 
közgondolkodás 
népszerűsítéséhez, valamint  
a családbarát társadalom 
megteremtéséhez és 
fenntartásához. 

eb) Az előirányzat támogatja 
azokat a természetes személyeket, 
akik a családot népszerűsítő 
irodalmi művet vagy fotót 
küldenek be pályázat keretében. 

ec) Az 1-es típusú diabétesszel élő 
gyermekek és családjaik jólétét, 
jóllétét fokozó, fejlesztési célú 
támogatás biztosítása  
a gyermekdiabétesz-centrumok 
részére. 

ed) Az 1-es típusú diabétesszel élő 
gyermekek, fiatalok társadalmi 
esélyegyenlőségének és  
a diabétesszel élő gyermekek 
integrációjának, hiteles és pontos 
tájékoztatásának előmozdítása, 
biztosítása. 

Az ea)–ed) pont esetében  
a költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

16 031831       30/1/20/7 
Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram 
támogatása 

A Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram támogatási céljait  
a Gyermek és Ifjúsági Alapról,  
a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítványról, valamint  
az ifjúsággal összefüggő egyes 
állami feladatok ellátásának 
szervezeti rendjéről szóló 1995. évi 
LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése 
határozza meg.  

Az előirányzat biztosítja  
a határon túli ifjúsági szervezetek 
működésének támogatását is. 

A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

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

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, pályázat 
útján, vagy  
– pályázati 
rendszeren  
kívül – kérelemre 
hozott egyedi 
döntés alapján, 
támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel  

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

Emberi Erőforrás 
Támogatás- 
kezelő 

– – 

17 368739       30/1/20/9 
Fiatalok első sikeres 
nyelvvizsgájának 
támogatása 

Az előirányzat a 35 év alatti 
fiatalok, valamint a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló törvény szerinti 
csecsemőgondozási díjban, 
gyermekgondozási díjban vagy  
a családok támogatásáról szóló 
törvény szerinti 
gyermekgondozást segítő 

természetes személy, 
központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, 
közigazgatási 
hatósági határozat 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

Magyar 
Államkincstár 

–   
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ellátásban részesülők első sikeres 
„B2” vagy „C1” szintű 
nyelvvizsgájának, vagy az ezzel 
egyenértékű első emelt szintű 
idegen nyelvből tett érettségi 
vizsgájának támogatásához  
a minimálbér 25%-ának erejéig 
biztosít fedezetet. 

A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

alapján, támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

összeghatár 
megjelölése 
nélkül 

18 368784       30/1/20/10 
Fiatalok vezetői 
engedélyének 
megszerzésével 
összefüggő 
hozzájárulás 

Az előirányzat a 20 év alatti 
fiatalok, valamint a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól 
szóló törvény szerinti 
csecsemőgondozási díjban, 
gyermekgondozási díjban vagy  
a családok támogatásáról szóló 
törvény szerinti 
gyermekgondozást segítő 
ellátásban részesülők vezetői 
engedélyének megszerzéséhez 
nyújt támogatást. Az előirányzat 
célja, hogy elősegítse a fiatalok 
számára a B kategóriás vezetői 
engedély megszerzését azzal, 
hogy a sikeres vizsgát követően,  
a jogosultság fennállása esetén 
biztosítsa az intézkedést 
megalapozó jogszabályban 
rögzített értékhatárig  
a vizsgázófelmerülő költségei 
visszatérítésének fedezetét, 
valamint a hatósági feladatok 
ellátásához szükséges forrást. 

A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

természetes személy, 
központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, 
közigazgatási 
hatósági határozat 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján, támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő 
kifizetéssel 

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

Magyar 
Államkincstár 

–   

19 379295       30/1/20/14 
Nagycsaládosok 
személygépkocsi-
szerzési 
támogatása 

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

személygépkocsi-  
forgalmazási 
tevékenységet 
folytató gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó vagy 
egyéni cég, Magyar 
Államkincstár  

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, 
közigazgatási 
hatósági határozat 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

hatósági határozat 
szerint 

pénzügyi 
lízingszerződés 
esetén zálogjog 

Magyar 
Államkincstár 

– – 

20 243156       30/1/20/16 
GYES-en és GYED-
en lévők hallgatói 
hitelének célzott 
támogatása 

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

A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

egyéni vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes személy, 
gazdasági társaság 

normatív módon  
a hallgatói 
hitelrendszerről 
szóló 1/2012. (I. 20.)  
Korm. rendelet 18. §  
(2) bekezdésében 
foglaltak alapján  
a Diákhitel 
szervezettel kötött 
megállapodásban 
foglalt 
részletszabályok 
szerint 

előleg nem 
biztosítható 

részletekben történő 
kifizetéssel 

szerződés vagy okirat 
szerint 

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

–  –   

21 387873       30/1/20/17 
Esélyteremtő, 
önkéntes és 
kríziskezelő 

a) Család, esélyteremtési és 
önkéntes házak, továbbá egyéb 

az F:21 mező a) és  
c) pontja esetében civil 
szervezet, 
közalapítvány, 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, pályázat 
útján, vagy  

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel 

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

az Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költségvetési 

– igénybe 
vehető 
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programok, 
valamint feladatok 
támogatása 

esélyteremtési programok 
támogatása: 

aa) A Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Házak Hálózat  
(a továbbiakban: CSEÖH) szakmai 
koordinálásával, a hálózat 
fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a CSEÖH 
működtetése az ország  
19 megyéjében és a fővárosban. 

 
ab) A kapcsolati erőszak áldozatait 
segítő krízisellátó rendszer 
hatékony működésével 
kapcsolatos koordinációs és 
fejlesztési feladatok ellátása.  
A kapcsolati erőszak 
visszaszorítását célzó egyéb 
feladatok ellátása. 
 

ac) Esélyteremtési feladatokat 
ellátó szervezetek támogatása 
kiemelt tekintettel helyi 
esélyteremtési jó gyakorlatok 
elterjesztésére, modellprogramok 
megvalósításának támogatására. 
 

ad) A Nemzeti Önkéntes 
Stratégiában foglalt célkitűzések 
végrehajtása megvalósulását 
szolgáló szakmai programok 
támogatása. 

b) Az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonközpont 
működésének támogatása: 

Az előirányzat célja különösen  
az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonközpont 
működésének támogatása. 

c) Esélyteremtési és önkéntes 
programok, feladatok támogatása: 

ca) Esélyegyenlőségi, 
esélyteremtési területeket érintő 
támogatást nyert Európai Uniós 
(REC) pályázatok megvalósításához  
a tagállami önrész biztosítása. 
 
cb) Az emberkereskedelem 
áldozatai számára biztonságos 
elhelyezést és komplex 
szolgáltatásokat nyújtó Védett 
Szállások működtetése. 
 
cc) Szemléletformálást célzó helyi 
és országos kampányok és 
programok megvalósítása, 
esélyegyenlőségi, esélyteremtési 
területen tevékenykedő helyi 

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

az F:21 mező b) pontja 
esetében  
a Családbarát 
Magyarország 
Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

 

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

támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül 
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szervezetek együttműködésének 
fejlesztése.  

cd) Az önkéntes tevékenységet 
népszerűsítő,  
az állampolgárokat önkéntes 
tevékenységre aktivizáló 
programok támogatása. 

Az a)–c) pont esetében  
a költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

22 351739       30/1/20/19 Család- 
és ifjúságügyi 
társadalmi, civil és 
egyéb szervezetek 
továbbá közösségi 
és tehetségsegítő 
programok, 
feladatok 
támogatása 

a) Családbarát Magyarország 
Központ Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
szakmai feladata ellátásához 
kapcsolódó arányos működési 
költségének támogatása: 

Az előirányzat biztosít forrást 
különösen a Családbarát 
Magyarország Központ Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság működéséhez, amely 
működés megalapozza a szervezet 
komplex családpolitikai, 
nőpolitikai, idősügyi és 
gyermekjóléti szakmai 
feladatainak tervezését és 
megvalósítását; családpolitikai 
célú kampányok és rendezvények 
előkészítését és lebonyolítását, 
valamint szakmai, módszertani 
anyagok előkészítését. 

b) Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete működésének 
támogatása: 

Az előirányzat forrást biztosít 
különösen a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete 
működéséhez, mely működés 
megalapozza a szervezet 
közhasznú tevékenysége körében 
ellátandó alábbi feladatokat: 
az anyaság tiszteletére nevelés,  
a házasságért és a jövő 
generációért érzett felelősség 
erősítése, a nagycsaládok sajátos 
érdekeinek képviselete és 
szolgálata, a nagycsaládok 
egymást ismerő és segítő 
közösségekké szervezése. 

Az a) és b) pont esetében  
a költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

az F:22 mező a) pontja 
esetében  
a Családbarát 
Magyarország 
Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

az F:22 mező b) pontja 
esetében  
a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, pályázat 
útján vagy pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján, támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű kifizetéssel, 
részletekben történő 
kifizetéssel 

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

  igénybe 
vehető 

  

23 367206 
  

30/1/28 Hungary Helps Programhoz 
kapcsolódó támogatások 

a) Ösztöndíjprogram támogatása 
 
Az előirányzat lehetőséget biztosít  
a felsőfokú tanulmányok 
folytatására magyarországi képzési 
helyeken olyan keresztény fiatalok  
(18–30 év) számára, akik saját 

költségvetési szerv, 
magyar felsőoktatási 
intézmény, 
keresztény, egyéb 
egyházi, hitéleti, 
nevelési-oktatási, 
gyermekjóléti, 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 

előleg 
biztosítható, 
kivéve 
adomány-
levél 
esetében 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint, kivéve 
adománylevél 
esetében 

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

Hungary Helps 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

– – 
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országukban vallási üldöztetésnek 
vagy fenyegetésnek vannak kitéve. 
Az előirányzat felhasználása  
az „Ösztöndíjprogram Keresztény 
Fiataloknak” elnevezésű 
ösztöndíjprogramról és  
a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és  
az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet módosításáról 
szóló 120/2017. (VI. 1.)  
Korm. rendelet rendelkezései 
szerint történik. 
 
b) Hungary Helps Program 
 
Az előirányzat fedezetet nyújt  
a Hungary Helps Programmal 
összefüggésben történő 
nemzetközi humanitárius 
segítségnyújtás keretében 
ellenérték, valamint elszámolási és 
visszafizetési kötelezettség nélkül, 
adományként biztosított forrás 
biztosítására azzal a céllal, 
hogy közvetlen és azonnali 
segítségnyújtásra kerülhessen sor  
a szükséget szenvedő, 
üldöztetésnek kitett vagy 
humanitárius katasztrófák sújtotta 
területen élő emberek és 
közösségek részére, hogy segítse  
a helyben megmaradásukat 
támogató, a szabad 
vallásgyakorlás védelmét 
előmozdító projektek, különös 
tekintettel az üldözött keresztény 
és más vallási kisebbségek, 
továbbá veszélyeztetett 
közösségek értékmegőrzése, 
helyben maradása érdekében. 
Az előirányzat terhére támogatás 
nyújtható, valamint adomány 
ajánlható fel különösen: 
1. válság következtében lerombolt 
épületek, így különösen iskolák, 
kórházak, templomok, lakóházak 
újjáépítésére és üzemeltetésére; 
2. krízisközpontok és 
menekülttáborok építésére, 
üzemeltetésére; 
3. orvosi ellátásokkal kapcsolatos 
költségekre, elsősorban orvosi, 
ápolói személyzet, valamint 
gyógyszerek, gyógyászati 
eszközök biztosítására, 
traumatizált áldozatok részére 
történő pszichológiai kezelések 
nyújtására; 
4. az elmenekült családok 
visszatérését segítő programok 
létrehozására, működtetésére; 
5. nevelés, oktatás, képzés, 
továbbképzés, ösztöndíj, továbbá 
tankönyv- és taneszköz-támogatás 
biztosítására; 
6. tárgyi eszközök beszerzése 
céljából, amelyek a krízishelyzet 
elhárításával, következményeinek  
enyhítésével összefüggésben 
felhasználhatók. 

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

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással, 
egyedi döntés 
alapján, 
adománylevéllel 

biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül, kivéve 
adománylevél 
esetében. 
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c) Keresztényüldözés témakörével 
összefüggő pályázatok és szakmai 
feladatok támogatása 
 
A keresztényüldözéssel sújtott 
térségek bemutatásával 
kapcsolatos szakmai feladatok, 
programok támogatása, 
pályázatok meghirdetése. 

Az a)–c) pont esetében  
a támogatás a támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett 
vagy megvalósult tevékenységre is 
nyújtható. 

24 332995 
  

30/1/29 Nemzeti Együttműködési Alap Az egyesülési jogról,  
a közhasznú jogállásról, valamint  
a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló  
2011. évi CLXXV. törvény  
(a továbbiakban:  
Civil törvény) 56. §  
(1) bekezdése alapján 
meghatározott célokra támogatás 
biztosítása. 

civil szervezet, 
határon túli civil 
szervezet, központi 
költségvetési szerv 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
úton vagy pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

a kötelezettség- 
vállalási  
dokumentumban  
meghatározottak 
szerint 

– Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

– – 

25 248012     30/1/34 Nemzeti Civil 
Alapprogram 

Az előirányzat a Nemzeti Civil 
Alapprogramról szóló 2003. évi  
L. törvény hatályon kívül 
helyezését megelőzően  
az előirányzat terhére nyújtott 
támogatásokhoz kapcsolódó,  
a Nemzeti Civil Alapprogramról 
szóló 2003. évi L. törvény hatályon 
kívül helyezését követően is 
ellátandó kezelői feladatok és  
a még le nem zárt támogatási 
szerződésekkel kapcsolatos, volt 
kollégiumi hatáskörök – e feladatra 
kijelölt szerv által történő – ellátása 
során keletkező fizetési 
kötelezettségek teljesítéséhez 
biztosít forrást. 

központi 
költségvetési szerv, 
civil szervezet 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

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

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 

– – 

26 341751     30/1/41 Magyar Falu Program                     
27 384117       30/1/41/3 Magyar 

Falu Program civil 
szervezetek 
támogatása 

Az előirányzat célja  
a Magyar Falu Program keretében 
megvalósuló civil program 
elemeként a civil közösségi 
tevékenységek és azok végzése 
feltételeinek támogatása során  
az előirányzat terhére nyújtott 
támogatásokhoz kapcsolódó,  
a még le nem zárt támogatási 
szerződések ellenőrzése során 
keletkező fizetési kötelezettségek 
teljesítése. 

egyesület, alapítvány, 
nonprofit, valamint 
közhasznú jogállású 
szervezet 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
úton vagy pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatói okirattal 
vagy támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy okirat 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

– 

28 347773 
  

30/1/50 Határon túli műemlék-felújítási 
program 

Az előirányzat célja a határon túli 
magyar vonatkozású épített 
kulturális örökség értékeinek 
feltárását, megóvását, 
megismertetését célzó Rómer 
Flóris Tervről szóló 1549/2015.  
(VIII. 7.) Korm. határozat alapján  
a Rómer Flóris Terv 
végrehajtásának támogatása. 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

Teleki László 
Alapítvány 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, 
pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

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

– igénybe 
vehető 

– 
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szervezetnek 
támogatási 
kérelem alapján 
nyújtott határon 
túli 
költségvetési 
támogatás 
esetén biztosíték 
kikötésére nem 
kerül sor. 

29 384640 
  

30/1/52 Kiemelt nemzeti emlékhely 
településkép-védelmi környezetében 
álló ingatlanokhoz kapcsolódó 
örökségvédelmi célú beruházások 

Az előirányzat forrást biztosít  
a kiemelt nemzeti emlékhely és 
településkép-védelmi 
környezetének településkép 
védelméről és egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról 
szóló 19/2018. (II. 14.)  
Korm. rendeletben meghatározott 
támogatási rendszer 
működéséhez. 

természetes személy, 
gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, civil 
szervezet, köztestület, 
költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, 
társasház, 
lakásszövetkezet, 
egyházi jogi személy, 
ügyvédi iroda, 
ügyvéd, végrehajtói 
iroda, egyéni 
közjegyző, közjegyzői 
iroda, egyéni 
szabadalmi ügyvivő, 
szabadalmi ügyvivő 
iroda, központi 
költségvetési szerv 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
úton vagy pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel, 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

kötelezettség- 
vállalás dokumentu- 
mában jelzett 
határidőig 

a támogatásban 
részesített 
projekthez hitelt 
nyújtó 
hitelintézet 
általános 
szerződési 
feltételei szerinti 
bankári 
biztosítékok 

Lechner 
Tudásköz- 
pont 

– – 

30 348617 
  

30/1/57 Kulturális fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági 
társaságok részére 

Az előirányzat gazdasági 
társaságok által ellátott kulturális, 
fejlesztési, örökségvédelmi és 
egyéb szakmai feladatok, valamint 
azzal kapcsolatos általános 
(működési, felhalmozási) 
költségeinek támogatásához 
biztosít forrást. 
 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

gazdasági társaság az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

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

– igénybe 
vehető 

– 

31 388339 
  

30/1/58 HAYDNEUM – Magyar 
Régizenei Központ támogatása 

Az előirányzat célja: 
 
a HAYDNEUM – Magyar Régizenei 
Központ Alapítvány szakmai 
feladatainak és működésének 
támogatása. Az éves szakmai 
programban nem szereplő 
tevékenység a Civil törvényben 
foglaltak szerint támogatható.  
 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

HAYDNEUM – Magyar 
Régizenei Központ 
Alapítvány 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel 

 
előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

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

– igénybe 
vehető 

– 

32 348351     30/1/60 Fővárosi és megyei 
kormányhivatalok működésével 
kapcsolatos egyéb feladatok 

Az előirányzat célja: 
 
a) 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  

az F:32 mező a) pontja 
esetében központi 
költségvetési szerv 
az F:32 mező b) pontja 
esetében Lechner 
Tudásközpont 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatói okirattal 
vagy támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

okirat vagy szerződés 
szerint 

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

– – – 
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XLVI. törvény 47/B. §  
(10) bekezdésében meghatározott 
felhasználási célokra használhatók 
fel; 
 
b) a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint  
a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019.  
(IV. 23.) Korm. rendelet  
9/A. §-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. 

33 384651     30/1/61 Az államhatárral és  
az alapponthálózati pontokkal 
összefüggő geodéziai feladatok 

Az előirányzat célja a földmérési és 
térképészeti tevékenységről szóló  
2012. évi XLVI. törvény 10. §  
(1) bekezdésében és 37. §-ában,  
a térképészetért felelős miniszter 
felelősségi körébe tartozó állami 
alapadatok és térképi adatbázisok 
vonatkoztatási és vetületi 
rendszeréről, alapadat-tartalmáról, 
létrehozásának, felújításának, 
kezelésének és fenntartásának 
módjáról és az állami átvétel 
rendjéről szóló 15/2013.  
(III. 11.) VM rendelet 36. §-ában,  
az államhatárról szóló  
2007. évi LXXXIX. törvény  
4. §-ában, a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
38. § (1) bekezdés  
11. és 15. pontjában foglaltak 
fenntartásával és fejlesztésével 
kapcsolatban felmerült feladatok, 
valamint a tulajdonosi joggyakorló 
által meghatározott egyéb 
feladatok megvalósításának 
finanszírozása. 

A Magyarország Digitális Agrár 
Stratégiájának (DAS) részletes 
intézkedési tervéről és  
a feladatok teljes körű ellátása 
érdekében célja a földmérési és 
térképészeti tevékenységről szóló  
2012. évi XLVI. törvény  
37. §-a és a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
38. § (1) bekezdés 10. pontja 
alapján, a földmérési és 
térképészeti tevékenységről szóló  
2012. évi XLVI. törvény  
3. § (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott, az állam által 
fenntartott aktív GNSS (Global 
Navigation Satellite Systems) hazai 
munkaállomások és  
az alapponthálózati pontokkal 

Lechner 
Tudásközpont 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

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

– – – 
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kapcsolatos szabályokról szóló 
51/2014. (IV. 29.) VM rendelet  
3. § (1) bekezdés b) pontja és  
a térképészetért felelős miniszter 
felelősségi körébe tartozó állami 
alapadatok és térképi adatbázisok 
vonatkoztatási és vetületi 
rendszeréről, alapadat-tartalmáról, 
létrehozásának, felújításának, 
kezelésének és fenntartásának 
módjáról, és az állami átvétel 
rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) 
VM rendelet IV. rész 9. alcíme 
alapján a műholdas 
helymeghatározási szolgáltatás és 
referenciaállomás-hálózat 
korszerűsítésével és bővítésével, 
valamint a helymeghatározási 
szolgáltatás hozzáférhetőségének 
kiterjesztésével, annak ingyenessé 
tételével kapcsolatos feladatok 
ellátására biztosít forrást. 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

34 349617     30/1/66 Kormányablak program  
megvalósítása 

Az előirányzat célja  
a Kormányablak Program fizikai 
megvalósítása, új kormányablak 
teljes körű kialakítása, 
okmányirodák kormányablakká 
történő átalakítása.  
A költségvetési támogatás 
valamennyi esetben  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

központi 
költségvetési szerv 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egy összegben  szerződés szerint – – – – 

35 391840     30/1/69 Közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, 
valamint részére pénzbeli vagyoni 
juttatás nyújtásához szükséges forrás 
biztosítása 

Az előirányzat célja: 
a) közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány 
létesítéséhez szükséges,  
a közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványokról 
szóló 2021. évi IX. törvény  
(a továbbiakban: KEKVA tv.)  
18. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
a KEKVA tv. 4. § (1) bekezdése 
szerinti vagyonjuttatás 
(tőkeminimum) biztosítása; 
b) közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány részére  
a KEKVA tv. 18. § (1) bekezdés  
b) pontja alapján a KEKVA tv.  
19. § (1) bekezdése szerinti 
vagyoni juttatás nyújtása  
a Kormány egyedi döntésén 
alapuló megállapodás alapján; 
c) közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványhoz való 
csatlakozás érdekében  
a KEKVA tv. 18. §  
(1) bekezdés b) pontja alapján  
a KEKVA tv. 19. § (1) bekezdése 
szerinti vagyoni juttatás 
biztosítása, a KEKVA tv. által 
előzetesen közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvánnyá minősített 
közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítványhoz való 
csatlakozás érdekében  
a KEKVA tv. által előzetesen 

az F:35 mező a) pontja 
esetében a civil 
szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és  
az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény  
(a továbbiakban: 
2011. évi  
CLXXXI. törvény)  
49. § (1) bekezdés  
b) pont  
ba) alpontjában 
megjelölt célból  
a 2011. évi  
CLXXXI. törvény  
49. § (1) bekezdés  
b) pont 
ba) alpontjában 
megjelöltek részére,  
a 2011. évi  
CLXXXI. törvény  
49. § (1) bekezdés  
b) pont 
ba) alpontjában 
foglaltak szerint; 
az F:35 mező b) pontja 
esetében közfeladatot 
ellátó közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítvány; 
 
az F:35 mező c) pontja 
esetében közfeladatot 

– – - – – – – – 
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közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvánnyá 
minősített alapítvány, 
közalapítvány, közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány részére  
a KEKVA tv. szerinti vagyonjuttatás 
biztosítása; 
d) közfeladatot ellátó közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány részére  
a KEKVA tv. 18. § (1) bekezdés  
a) pontja alapján a KEKVA tv. 4. §  
(6) bekezdése szerinti  
vagyonnövelési célú 
vagyonjuttatás biztosítása. 

ellátó közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítvány, illetve  
a KEKVA tv. alapján 
előzetesen azzá 
minősített 
közfeladatot ellátó 
közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítvány; 
az F:35 mező d) pontja 
esetében közfeladatot 
ellátó közérdekű 
vagyonkezelő 
alapítvány 

36 359506     30/1/80 Borsi Rákóczi- 
kastély helyreállítása 

Az előirányzat célja a borsi 
Rákóczi-kastély helyreállítása,  
a borsi Rákóczi-kastély közös 
hasznosítása érdekében  
az épületegyüttes 
helyreállításának folytatása. 
A helyreállítással összefüggő 
kiadások finanszírozása, beleértve 
különösen az előkészítést, 
tervezést és a megvalósításhoz 
kapcsolódó művezetést és egyéb 
kötelező tevékenységeket is.  
 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

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

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívüli 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

– 

37 394117   30/1/83 Hungary Helps Ügynökség 
Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak 
ellátása 

Az előirányzat forrást biztosít  
a Hungary Helps Ügynökség 
Nonprofit Zrt. részére, annak 
szakmai feladatainak ellátásához 
kapcsolódóan. 

A támogatás a támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett 
vagy megvalósult tevékenységre is 
nyújtható. 

 

Hungary Helps 
Ügynökség  
Nonprofit Zrt. 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

 

 

előleg 
biztosítható 

 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy okirat 
szerint 

 

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

 

– igénybe 
vehető 

 

– 

38 360584 
  

30/1/88 Nemzeti Kastélyprogram  Az előirányzat célja – különös 
tekintettel a Nemzeti 
Kastélyprogram és a Nemzeti 
Várprogram felülvizsgálatáról 
szóló 1773/2016. (XII. 15.)  
Korm. határozatra  
[a továbbiakban: 1773/2016.  
(XII. 15.) Korm. határozat] –  
a Nemzeti Kastélyprogramhoz 
kapcsolódó fejlesztések 
finanszírozása, melyek az egyes 
helyszínek fenntartható 
működtetéséhez szükségesek,  
de európai uniós forrásból nem 
biztosíthatóak. 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 

jogi személy, helyi 
önkormányzat, 
gazdasági társaság 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

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

– igénybe 
vehető 

– 
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már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

39    30/1/90 Nemzeti Várprogram Az előirányzat célja  
– különös tekintettel  
az 1773/2016. (XII. 15.)  
Korm. határozatra –  
a Nemzeti Várprogramhoz 
kapcsolódó várak megőrzése, 
bemutatása, turisztikai célú 
fejlesztése és a fejlesztések 
finanszírozása, melyek  
az egyes helyszínek fenntartható 
működtetéséhez szükségesek,  
de európai uniós forrásból nem 
biztosíthatóak. 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

jogi személy, helyi 
önkormányzat, 
gazdasági társaság 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

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

– igénybe 
vehető 

– 

40 296668 
 

30/2 Fejezeti általános tartalék Az előirányzat az esetlegesen 
felmerülő, előre nem tervezhető év 
közbeni kiadások finanszírozására 
nyújt fedezetet fejezeten belüli 
átcsoportosítás útján. 

központi 
költségvetési szerv, 
fejezeti és központi 
kezelésű előirányzat 

jogszabály vagy 
egyoldalú 
jognyilatkozattal 

–  –   – – – – – 

41 258767   30/3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli 
magyarok támogatása 

a) Nemzetpolitikai tevékenység 
támogatása 
Az előirányzat terhére  
a következő nemzetpolitikai 
felhasználási célok bármelyikére 
nyújtható vissza nem térítendő 
költségvetési támogatás 
feladatfinanszírozás és  
az ahhoz kapcsolódó arányos 
működési költség támogatására: 
1. a külhoni magyarok kiemelt 
jelentőségű programjainak,  
a külhoni magyarság 
támogatásához kapcsolódó 
tevékenységeknek, valamint  
a külhoni média vagy könyvkiadás 
támogatása céljából, 
2. a nemzetpolitikai szempontból 
kiemelt jelentőségű 
tevékenységek, beruházások és 
fejlesztési célok támogatására, 
3. a határon túli magyarsággal 
együttműködő, magyarországi 
székhelyű, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
szervezet határon túli, valamint 
külföldi szervezet megerősítését 
szolgáló tevékenységének 
támogatására, 
4. a diaszpóra magyarsága 
vonatkozásában a Kőrösi Csoma 
Sándor Program,  
a szórványmagyarság 
vonatkozásában a Petőfi Sándor 
Program célkitűzéseivel 
összhangban lévő tevékenységek 
megvalósítására, 
5. a diaszpórában élő magyar 
közösségek identitásának 
megerősítését szolgáló 
tevékenységek támogatására:  
a hétvégi magyar iskolák szakmai 
színvonalának emelése,  
a cserkészcsapatok munkájának 
segítése, a magyar néptánc és 
népzenei hagyományok ápolása,  
a magán- és közösségi 
gyűjtemények (könyvtárak, 

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

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, jogszabály 
vagy egyedi döntés 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, 
támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 
vagy 
megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben   

szerződés vagy okirat 
vagy megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

– 
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levéltárak, múzeumok) szakmai 
munkájának támogatása,  
az egyházi közösségek 
munkájának segítése,  
a diaszpóra történetét kutató 
munka végzése,  
a többedik generáció bátorítása 
magyar gyökereik megismerésére,  
6. a Mikes Kelemen Program 
keretében a program 
célkitűzéseivel összhangban lévő 
tevékenységek megvalósítására, 
7. határon túli szervezetek 
tevékenységeinek támogatására, 
amelyek elősegítik a magyar 
igazolvánnyal, magyar 
hozzátartozói igazolvánnyal 
rendelkező ukrán állampolgárok 
oktatási, kulturális, művészeti, 
közművelődési, tudományos, 
hitéleti, média, sport, civil 
társadalmi, helyi önkormányzati 
együttműködési, magyar–magyar 
együttműködési, valamint 
kegyeleti okokból Magyarországra 
történő utazásait, 
8. a Magyarság Háza nemzeti 
identitás kiállítása, látogató- és 
oktatásmódszertani központja 
kialakítása, valamint a Magyarság 
Háza egyéb járulékos felújítása 
céljából. 
b) Magyarország Barátai 
Alapítvány támogatása 
Az előirányzat továbbá  
a Magyarország Barátai Alapítvány 
szakmai feladatainak és 
működésének nemzetpolitikai célú 
támogatására biztosít fedezetet. 
Az éves szakmai programban nem 
szereplő tevékenység a Civil 
törvényben foglaltak szerint 
támogatható. 
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
és Kárpátalja fejlesztési feladatok 
Az előirányzat továbbá  
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
és Kárpátalja fejlesztési feladatok 
megvalósításának támogatására 
szolgál. 
d) Az előirányzat terhére  
a tevékenységhez kapcsolódó 
működési költségek támogatása 
érdekében vissza nem térítendő 
költségvetési támogatás 
nyújtható. 
Az a)–d) pont esetében  
a költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

42 344762 
 

30/5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres 
ügyei 

Az előirányzat a miniszter egyedi 
döntése alapján a fővárosi és 
megyei kormányhivatallal  
– ideértve a fővárosi és megyei 
kormányhivatal önálló feladat- és 
hatáskörrel rendelkező szervezeti 
egységét – vagy annak 
jogelődjével szemben 9,0 millió 
forint pertárgyértéket meghaladó 
peres vagy nemperes eljárásban 
hozott jogerős bírósági döntés 

központi 
költségvetési szerv 

jogszabály vagy  
– pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre – 
meghozott egyedi 
döntés alapján 

előleg 
biztosítható 

egy összegben  – – – – – 
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” 

alapján megállapított fizetési 
kötelezettség ellentételezésére, 
valamint teljesítésére használható 
fel, ha annak viselése  
a költségvetése terhére nem 
biztosítható, és a marasztalást 
tartalmazó döntéssel összefüggő 
bírósági eljárásban eljárási hiba 
vagy mulasztás a fővárosi és 
megyei kormányhivatalt nem 
terheli. 

Az 50,0 millió forint 
pertárgyértéket meg nem haladó 
peres vagy nemperes eljárás 
esetén a kifizetés feltétele a fizetési 
kötelezettség fővárosi és megyei 
kormányhivatal általi teljesítése.  
Az előirányzatból munkaügyi 
perekkel kapcsolatos kifizetések 
nem finanszírozhatók, kivéve,  
ha a per tárgyát képező vitatott 
munkáltatói intézkedés 
meghozatalára a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok 
létrehozását megelőzően került 
sor.  
 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

43 359251 32 Központi kezelésű előirányzatok 
          

44 378551 
 

32/7 A Miniszterelnökség tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

          

45 376562     32/7/2 Miniszterelnökség tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok működéséhez szükséges 
hozzájárulás 

A Miniszterelnökség tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó gazdasági 
társaságok tulajdonosi 
támogatása. 
 
Az előirányzat terhére támogatás 
már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

Miniszterelnökség 
tulajdonosi 
joggyakorlásába 
tartozó gazdasági 
társaság 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése 
szerint, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

támogatói okirat 
szerint 

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

– – – 

46 391428   32/8 A Lechner Tudásközpont NKft. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

                    

47 391439     32/8/1 Nemzeti tervvagyonhoz 
kapcsolódó kiadások 

Az előirányzatról a Lechner 
Tudásközpont teljesíti  
a kiadott felhasználási engedélyek 
kapcsán fizetendő felhasználási 
díjak áfatartalmát. 

– – – – – – Lechner 
Tudásközpont 

– – 
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2. melléklet a …/… (…) MvM rendelethez 
„2. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez 
 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan 
 

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

1 
ÁHT 

azonosító 
Címnév Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév 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 
2 387051 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

          

3 387662 
 

2/1 Gazdaság újraindítását szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

          

4 376273     2/1/1 Magyar Falu Program a) Falusi Útalap 
Az előirányzat nyújt fedezetet  
a Magyar Falu Program 
keretében megvalósuló 
alsóbbrendű utak felújítására.  
b) Magyar Falu Program 
alprogramjainak támogatása 
Az előirányzat a magyar 
kistelepülések népességmegtartó 
erejének növelése érdekében,  
a Magyar Falu Program 
keretében megvalósuló 
programelemek támogatására 
használható fel. 
c) Kistelepülési üzletek 
támogatása 
Az előirányzat nyújt fedezetet  
a Magyar Falu Program 
keretében a gazdasági 
tevékenységet végző 
vállalkozások támogatására  
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv 
keretében a kistelepülési üzletek 
támogatásáról szóló 62/2021.  
(II. 12.) Korm. rendelet alapján. 
d) Falusi Civil Alap 
Az előirányzat célja  
a Magyar Falu Program 
keretében megvalósuló civil 
program elemeként a civil 
közösségi tevékenységek és azok 
végzése feltételeinek 
támogatása. 
Az a)–d) pont esetében  
a költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is 
nyújtható. 

helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, továbbá egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, helyi önkormányzatok 
társulásai, egyházi jogi személy, 
egyesület, alapítvány, nonprofit, 
valamint közhasznú jogállású 
szervezet 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése szerint, 
jogszabály vagy egyedi 
döntés alapján, pályázati 
úton vagy pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, támogatói 
okirattal vagy támogatási 
szerződéssel  

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

a 
kötelezettség- 
vállalási 
dokumen- 
tumban 
meghatáro- 
zottak szerint 

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

– igénybe 
vehető 

– 

5 358951 
  

2/1/2 Modern Városok Program Az előirányzat célja a Modern 
Városok Program megvalósítása,  
a Modern Városok Program 
megvalósításáról szóló 
kormányrendeletben foglaltak 
szerint.  
 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is 
nyújtható. 

a Modern Városok Program 
megvalósításáról szóló 
kormányrendeletben foglaltak 
szerint 

a Modern Városok 
Program 
megvalósításáról szóló 
kormányrendeletben 
foglaltak szerint 
támogatói okirattal 

a Modern 
Városok 
Program 
megalósítá- 
sáról szóló 
kormány- 
rendeletben 
foglaltak 
szerint 

egy összegben vagy 
időarányos 
részletekben  
a Modern Városok 
Program 
megvalósításáról 
szóló 
kormányrendelet-
ben foglaltak szerint 

támogatói 
okirat szerint 

a Modern Városok 
Program 
megvalósításáról  
szóló 
kormányrendeletben 
foglaltak szerint 

– – – 

6 388217     2/1/4 Kulturális értékmegőrző 
beruházások 

a) Lakitelek Népfőiskola 
beruházásával összefüggő 
feladatok 

az F:6 mező a)–d) pontja 
esetében civil szervezet, jogi 
személy, központi költségvetési 

az F:6 mező a)–d) pontja 
esetében az Áht. 48. §  
(1) bekezdése szerint, 

az F:6 mező 
a)–d) pontja 
esetében 

az F:6 mező a)–d) 
pontja esetében 
egy összegben vagy 

az F:6 mező  
a)–d) pontja 
esetében 

az F:6 mező  
a)–d) pontja esetében  
az Ávr. 84. §  

– az F:6 mező 
a)–d) pontja 
esetében 

– 

2. melléklet a 2/2022. (I. 21.) MvM rendelethez
„2. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez
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A Lakitelek Népfőiskola 
fejlesztésének támogatása  
a fenntartó Népfőiskola 
Alapítványon keresztül. 
b) Európa Kulturális Fővárosa 
2023 cím viselésével kapcsolatos 
feladatok támogatása 
Az előirányzat támogatást nyújt 
az Európa Kulturális Fővárosa 
2023 cím viselésével kapcsolatos 
feladatok támogatására. 
c) Nemzeti Hauszmann Terv 
Az előirányzat célja a Nemzeti 
Hauszmann Terv, valamint  
a Nemzeti Hauszmann Program 
előkészítésével és 
végrehajtásával összefüggő 
feladatok, valamint  
a Budai Palotanegyed és  
a Polgárváros nagyszabású 
rekonstrukciója, továbbá 
Hauszmann Alajos építészeti és 
kulturális hagyatékához, annak 
fenntartásához kapcsolódó 
egyéb feladatok és beruházások 
támogatása. 
d) Népi Építészeti Program 
Az előirányzat célja a Népi 
Építészeti Program keretében 
műemléki értékkel rendelkező 
népi építészeti emlék 
támogatása. A Népi Építészeti 
Program támogatási kerete révén 
elősegíti a nemzet közös 
örökségéhez tartozó népi 
műemlékállomány és népi 
építészetünk egyéb hiteles 
emlékeinek fennmaradását.  
A támogatásnak nem feltétele  
a műemléki védettség fennállása. 
e) A Hauszmann Alapítvány 
részére, mint közfeladatot ellátó 
közérdekű vagyonkezelő 
alapítvány részére a KEKVA tv.,  
az alapító okirat, és a Kormány 
egyedi döntésében 
meghatározott feladatok, célok 
és beruházások megvalósítása, és 
az azzal kapcsolatos, 
működéshez szükséges kiadások 
finanszírozása érdekében 
pénzbeli vagyoni juttatás 
rendelkezésre bocsátása. 
Az a)–d) pont esetében  
a költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is 
nyújtható. 

szerv, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzat által fenntartott 
intézmény, köztestület, 
egyesület, alapítvány, nonprofit, 
valamint közhasznú jogállású 
szervezet, költségvetési szerv, 
gazdasági társaság; 
az F:6 mező e) pontja esetében 
Hauszmann Alapítvány 

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

az F:6 mező e) pontja 
esetében – 

előleg 
biztosítható 
 
az F:6 mező 
e) pontja 
esetében – 

időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

az F:6 mező  
e) pontja  
esetében – 

szerződés vagy 
okirat vagy 
megállapodás 
szerint 
 
az F:6 mező  
e) pontja 
esetében – 

(2) bekezdése alapján,  
a költségvetési 
támogatás összegét 
meghaladó biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése nélkül 
 
az F:6 mező e) pontja 
esetében – 

igénybe 
vehető 
az F:6 mező 
e) pontja 
esetében – 

7 387806 
  

2/1/5 Fővárosi fejlesztések a) Nemzeti Olimpiai Központ 
beruházás támogatása 
 
Az előirányzat finanszírozza  
– Budapest Főváros 
fejlesztésének  
részeként – a Nemzeti Olimpiai 
Központ megteremtése 
érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1098/2017. 
(III. 6.) Korm. határozatban foglalt 
sportlétesítmény-fejlesztések 
megvalósításával összefüggő 

NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, MÁV Magyar 
Államvasutak Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, 
Budapest Főváros 
Önkormányzata, fővárosi 
kerületi önkormányzat, BKK 
Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, BFK NZrt.,  
a Miniszterelnökség tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó egyéb 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése szerint, 
jogszabály vagy egyedi 
döntés alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy 
okirat vagy 
megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

– 
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feladatokat, beleértve  
a Nemzeti Sportközpontoknak  
(a továbbiakban: NSK) és  
a BFK NZrt.-nek a projekt 
megvalósításával kapcsolatban 
felmerülő költségeit, valamint az 
UEFA 2020. évi labdarúgó 
Európa-bajnokság 
megrendezése, az Európa-
bajnokság megrendezésére 
vonatkozó szerződésekben előírt, 
a rendezvényhelyszín tágabb 
környezetében multifunkciós, 
nyilvános sport- és kulturális célú 
park kialakításához szükséges 
beruházásokkal, valamint 
ideiglenes létesítmények 
megvalósításával, illetve 
eszközök és kapcsolódó 
szolgáltatások beszerzésének 
megvalósításával összefüggő 
feladatokat, beleértve  
az NSK-nak és a BFK NZrt.-nek  
a projekt megvalósításával 
kapcsolatban felmerülő 
költségeit. 

b) Kemény Ferenc Program 
 
Az előirányzat finanszírozza  
– Budapest Főváros 
fejlesztésének részeként –  
a Kemény Ferenc 
Sportlétesítmény-fejlesztési 
Programról szóló 1839/2016.  
(XII. 23.) Korm. határozat  
1. mellékletében szereplő 
létesítmények, valamint  
a Kemény Ferenc 
Sportlétesítmény-fejlesztési 
Program, valamint egyéb  
dél-pesti és észak-csepeli 
beruházások előkészítése és 
megtervezése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 
2016/2017. (XII. 22.)  
Korm. határozat 2. pontja szerinti 
projektelemek előkészítésével, 
megtervezésével és 
megvalósításával összefüggő 
feladatokat. 

c) Nemzeti Korcsolyázó Központ 
fejlesztése 
 
Az előirányzat finanszírozza  
– Budapest Főváros 
fejlesztésének részeként –  
a Nemzeti Korcsolyázó Központ 
megteremtése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 
1596/2017. (VIII. 28.)  
Korm. határozat alapján,  
a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, 
kiemelten a Budapesti Olimpiai 
Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló  
2012. évi LXXV. törvény 1. §  
b) pontjában meghatározott 
ingatlanokkal kapcsolatos 

gazdasági társaság, a BFK NZrt. 
tulajdonában álló nonprofit 
gazdasági társaság, gazdasági 
társaság, NSK, Magyar 
Testgyakorlók Köre Budapest, 
jogi személy, központi 
költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, helyi 
önkormányzat által fenntartott 
intézmény, köztestület, 
egyesület, sportegyesület, 
alapítvány, nonprofit, valamint 
közhasznú jogállású szervezet, 
költségvetési szerv 
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beruházás előkészítésével, 
megtervezésével és 
megvalósításával összefüggő 
feladatokat.  
 
d) Egyes városi infrastruktúra-
elemek megújítása 
 
Az előirányzat fedezetül szolgál  
a városi infrastruktúra-elemek 
megújítását szolgáló egyes 
beruházások megvalósításához, 
különös tekintettel az alábbi 
beruházásokra: 
1. Budapest-Kelenföld és 
Ferencváros vasútállomások 
között háromvágányú kapcsolat, 
Danubius, Népliget-Fradiváros 
elővárosi megállók kialakítása és 
a Déli összekötő vasúti Duna-híd 
átépítése; 
2. Budapest-Ferencváros–Kelebia 
vasútvonal fővárosi nyomvonal-
korrekciója;  
3. Új Duna-híd és kapcsolódó 
úthálózat építése; 
4. a ráckevei HÉV-vonal 
fejlesztése és az egységes 
fővárosi kötöttpályás közösségi 
közlekedési hálózatba való 
integrálása; 
5. a csepeli HÉV fővárosi villamos 
hálózatba integrálása; 
6. a Földalatti rekonstrukciója és 
járműbeszerzés; 
7. Budapest Főváros 
településszerkezeti tervében  
a Pók utca és a Váci út között 
megépítendő új dunai átkelő 
(Aquincum híd) előkészítése; 
8. Városliget és környezetének 
egyes közlekedési fejlesztései. 

e) A fővárosi kerületi kezelésű, 
belterületi és külterületi, valamint 
a közigazgatási határán található 
és ezekhez közvetlenül 
kapcsolódó szilárd burkolat 
nélküli utak szilárd burkolattal 
történő ellátása 
 
Az előirányzat fedezetül szolgál  
a fővárosi kerületi kezelésű, 
belterületi és külterületi, valamint 
a főváros közigazgatási határán 
található és ezekhez közvetlenül 
kapcsolódó szilárd burkolat 
nélküli utak szilárd burkolattal 
történő ellátásának 
támogatására. 
 
f) Fővárosi Közfejlesztések 
Tanácsa által jóváhagyott 
fejlesztések támogatása 
 
Az előirányzat támogatást nyújt 
Budapest Főváros fejlesztéséhez 
kapcsolódóan  
a Fővárosi Közfejlesztések 
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Tanácsa által jóváhagyott egyes 
fejlesztésekre. 

g) Magyar Testgyakorlók Köre 
Budapest létesítményfejlesztési 
programjának előkészítése 
 
Az előirányzat célja különösen  
a Magyar Testgyakorlók Köre 
Budapest létesítményfejlesztési 
programja keretében 
megvalósuló sportlétesítmények 
és környezetük fejlesztésére 
irányuló beruházás 
előkészítésének finanszírozása. 

h) Dél-pesti zöldfolyosó és 
kerékpárút kialakítása projekt 
előkészítési feladatainak 
elvégzése 
i) Budapest és a fővárosi 
agglomeráció fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok 
támogatása 
 
Az előirányzat célja különösen  
a Budapest és a fővárosi 
agglomeráció fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok és egyéb, 
más forrásból nem 
finanszírozható feladatok 
támogatása. 
 
Az a)–i) pont esetében  
a költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is 
nyújtható. 

8 376217 
  

2/1/6 Kiemelt Nemzetközi 
Sportesemény Stratégia és 
sportesemény pályázatok, valamint 
kiemelt hazai rendezésű 
sportesemények támogatása 

Az előirányzat fedezetül szolgál  
a kiemelt budapesti 
beruházásokért és nemzetközi 
sportpályázatokért felelős 
kormánybiztos feladatkörébe 
tartozó kiemelt nemzetközi 
sportesemények 
megpályázásával, 
lebonyolításával és 
támogatásával, valamint  
a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó Kiemelt Nemzetközi 
Sportesemény Stratégia 
kidolgozásával és végrehajtásával 
kapcsolatos költségekre.  
 
Az előirányzat fedezetül szolgál  
a 2022. évben megrendezendő 
férfi kézilabda Európa-
bajnoksághoz kapcsolódó egyes 
infrastruktúra-fejlesztések 
megvalósításával és az Európa-
bajnokság szervezésével 
kapcsolatos kormányzati 
koordinációval és 
kommunikációval összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős 
kormánybiztosnak  
a 2022. évben megrendezendő 
férfi kézilabda Európa-bajnokság 
szervezésével,  
az ahhoz kapcsolódó 

hazai és nemzetközi 
sportszövetség, költségvetési 
szerv, gazdasági társaság, 
Magyar Olimpiai Bizottság, 
Magyar Paralimpiai Bizottság, 
Nemzeti Versenysport 
Szövetség, Nemzeti Diák, 
Hallgatói és Szabadidősport 
Szövetség, sportköztestület, 
sportszövetség jogi 
személyiséggel felruházott 
szervezeti egysége, 
fogyatékosok országos 
szövetsége, sportszervezet, 
felsőoktatási intézmény, 
köznevelési intézmény, 
szakképző intézmény, civil 
szervezet 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése szerint, 
jogszabály vagy egyedi 
döntés alapján, 
meghívásos pályázat 
útján vagy pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

támogatási 
szerződés vagy 
támogatói 
okirat vagy 
megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

– 
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kormányzati koordinációval és 
kommunikációval összefüggő 
feladataival kapcsolatos 
költségekre. 

Az előirányzat finanszírozza  
a költségvetési támogatással 
megrendezendő, a kiemelt 
nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai eseményekről 
és az azokhoz kapcsolódó 
költségvetési támogatásokról 
szóló 565/2020. (XII. 8.)  
Korm. rendelet 1. §  
(1) bekezdése szerinti kiemelt 
nemzetközi sport- és 
sportdiplomáciai esemény 
megrendezésének 
megpályázásával, illetve 
megrendezésével összefüggő 
feladatok költségeit. 
 
Az előirányzat terhére támogatás 
már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is 
nyújtható. 

9 379673   2/1/8 Hazai bölcsőde-, családi 
bölcsődefejlesztési program nem 
állami fenntartók részére 

Az előirányzat pályázat keretében 
fedezetet biztosít  
az egyházi, civil és más nem 
állami fenntartók számára, 
bölcsődei, mini bölcsődei, családi 
bölcsődei, munkahelyi bölcsődei 
férőhelyek létrehozására. 
 
A költségvetési támogatás  
a támogatási igény benyújtásakor 
már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is 
nyújtható. 

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

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése szerint, 
pályázat útján, 
támogatási szerződéssel, 
támogatói okirat alapján 
vagy megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 
előirányzat-
átcsoportosítással 

szerződés vagy 
okirat vagy 
megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

 

10 393417     2/1/9 Kistelepülési  
fejlesztési támogatások 

Az előirányzat célja az 5000 fő 
feletti lakosságszámú települések 
érdekében felmerülő, kiemelt 
társadalmi igényekkel 
összefüggő beruházások, 
települési fejlesztések 
támogatása. 

helyi önkormányzat, 
költségvetési szerv, gazdasági 
társaság, továbbá egyéni 
vállalkozó, egyéni cég, 
jogszabály alapján jogi 
személynek minősülő egyéb 
szervezet, helyi önkormányzatok 
társulásai, egyházi jogi személy, 
egyesület, alapítvány, nonprofit, 
valamint közhasznú jogállású 
szervezet 

az Áht. 48. §  
(1) bekezdése szerint, 
jogszabály vagy egyedi 
döntés alapján, pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre, támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirattal 

előleg 
biztosítható 

egy összegben vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben  

szerződés vagy 
okirat vagy 
megállapodás 
szerint 

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

– igénybe 
vehető 

– 
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