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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 finanszí-
rozott költség-
vetési támogatás közre-
működő
szervezete
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20 Fejezeti kezelésű előirányzatok










3.


20/1 Célelőirányzatok










4.
296646


20/1/1 Kormányfői protokoll
Az előirányzat a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, a nevében eljáró személy körüli, valamint 
a kormányfő házastársához kapcsolódó protokollfeladatok ellátására használható fel. 
Az előirányzat fedezi a külföldi és a belföldi kormányfői protokoll-látogatásokhoz, valamint 
a miniszterelnök és a miniszterelnök helyett, 
a nevében eljáró személy részvételével lebonyolított nemzetközi, állami rendezvényekhez, a kormányfő házastársához kapcsolódó személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokat.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.
Központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: MÁK).
–

Előleg folyósítható.

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel.
–

–

–

–

–

5.
331340


20/1/2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a Kormány tevékenységéhez kapcsolódó egységes lakossági tájékoztató, kommunikációs és konzultációs feladatok és visszterhes szerződések fedezetét. 
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.
Központi költségvetési szerv, költségvetési szerv, gazdasági társaság, MÁK.
–
Előleg folyósítható.
Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel.
–

–

–

–

–








visszterhes polgári jogi szerződéssel
szerződés szerint

szerződés szerint
szerződés szerint



6.
347784


20/1/10 Turisztikai célelőirányzat
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzat 
célja az előző évi maradvány befizetése 
a Megtakarítási Alap javára.
MÁK 
–

–

–

–

–

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 
(a továbbiakban: MTÜ Zrt.)
–

–

7.
375906


20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása
Az előirányzat célja az egyes közösségépítéseket erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések összehangolása, a nemzeti identitást és patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezések támogatása. 
Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.
Költségvetési szerv és az általa fenntartott költségvetési intézmény, civil szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, közhasznú jogállású szervezet, gazdasági társaság, magánszemély, MÁK.
Az Ávr. 
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott vagy kötött támogatói okirat, vagy támogatási szerződés útján; pályázati kiírás alapján kiadott vagy kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható.

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel.
Támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.

Az Ávr. 
84. § 
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
–

Igénybe vehető.
–

8.
375328


20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezik. Az előirányzat célja az előző évi maradvány befizetése a Megtakarítási Alap javára.
MÁK

–

–

–

–

–

–

–

–

9.
379084


20/1/21 Nemzetközi tagdíjak
Az előirányzat célja a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos nemzetközi szervezetekben betöltött tagságból eredő tagdíjak, továbbá az MTÜ Zrt.–nek a Kiállítások Nemzetközi Irodájában ellátott feladataihoz kapcsolódó nemzetközi tagdíjak fedezetének biztosítása. 
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.
Nemzetközi tagdíjra jogosult vagy annak fizetésére kötelezett nemzetközi érdekképviseleti szervezetek, vagy érdekképviseleti tagdíj fizetésére kötelezett magyar szervezetek, gazdasági társaságok, központi költségvetési szerv, MÁK.
–

–

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel.
–

–

–

–

–

10.
379273


20/1/23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Az előirányzat fedezetet nyújt az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására az aktív- és ökoturizmussal összefüggő tevékenységek fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1144/2019. (III. 18.) Korm. határozatban foglaltak szerint.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.
Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
MÁK. 
Az Ávr. 
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat, egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott vagy kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható.
Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel.
Támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Az Ávr. 
84. § 
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
–

–

–

11.
380140


20/1/24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok
Az előirányzat tartalmazza a nemzetközi és hazai szintéren történő kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátásának forrását. Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.
Központi költségvetési szerv, gazdasági társaság, MÁK.
–

–

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel.
–

–

–

–

–

12.
384140


20/1/26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Az előirányzat fedezetet nyújt 
1) az MTÜ Zrt. működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására, továbbá a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kiépítésére és működtetésére a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet] 
1. § (4) bekezdése alapján, ideértve 
a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 
1. § (5) bekezdése szerinti feladatokat is, 
valamint a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 
1. mellékletében szereplő állami ingatlanok és vagyonelemek vagyonkezelésével összefüggő feladatok finanszírozására;
2) a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges feladatokra, így különösen a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti és az ahhoz kapcsolódó feladatokra;
3) a Kormány egyedi döntéseiben meghatározott feladatokra;
4) az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra.


A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
MTÜ Zrt., helyi önkormányzat és 
az általa fenntartott költségvetési szerv, MK Igazgatás, MÁK.

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

Előleg folyósítható.

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel.
Támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.

Az Ávr. 
84. § 
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.

–

Igénybe vehető.
–

13.
387917


20/1/27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt a nonprofit, civil szervezetek és köztestületek működési és szakmai feladatainak támogatására és  visszterhes szerződések kiadásaira. Az előirányzat terhére 
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 
(a továbbiakban: KEKVA tv.) szerinti pénzbeli vagyoni juttatás nyújtható. 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 vagy gazdasági társaság, köztestület, vagyonkezelő alapítvány, MÁK. 
A nyújtott támogatás teljes összege vagy bizonyos része a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül a minisztérium és 
a kedvezményezett között létrejött támogatási jogviszonyban foglaltaknak megfelelően harmadik 
személy által is felhasználható.
Pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel, támogatói okirattal, 
az Ávr. 
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirattal.
Előleg biztosítható, a KEKVA tv. szerinti vagyonjuttatás esetében 
a Kormány egyedi döntése alapján.
Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel. 
Támogatási szerződés vagy támogatási okirat szerint, 
a Kormánynak a KEKVA tv. szerinti vagyon- juttatásra vonatkozó egyedi döntése szerint.
Az Ávr. 
84. § (2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
–

–

–








A Kormánynak a KEKVA tv. 19. §-a szerinti vagyonjuttatásra vonatkozó egyedi döntése alapján megállapodással
A KEKVA tv. szerinti pénzbeli vagyoni juttatás esetében 
a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján

A KEKVA tv. szerinti pénzbeli vagyoni juttatás esetében 
a Kormány vonatkozó egyedi döntése szerint.
A KEKVA tv. szerinti pénzbeli vagyoni juttatás esetében 
a Kormány vonatkozó egyedi döntése szerint.










visszterhes polgári jogi szerződéssel
szerződés szerint

szerződés szerint
szerződés szerint



14.

21 Központi kezelésű előirányzatok










15.


21/3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások










16.
377062
 
 
21/3/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Az előirányzat célja az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi támogatásának finanszírozása.
Az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok.
Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén
a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.
Előleg folyósítható.
Részletekben vagy egy összegben, idő- 
vagy teljesítésarányosan.
Támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
MTÜ Zrt.
–
–

