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1.	
387995
Babaváró támogatások
A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Babaváró rendelet) alapján a jogosultak számára a banki költségtérítés, a tartozás elengedésből adódó elszámolás, és a kamattámogatás biztosítása.
A Babaváró rendelet
13. § (1) bekezdése,
21. § (4) bekezdése és 23. § (3) bekezdése szerinti hitelintézet.
A Babaváró rendelet 13. § 
(1) bekezdés, 21. § (4) bekezdése és 
23. § (3) bekez-
dése szerint.

A Babaváró rendelet 13. § 
(1) bekezdés, 21. § (4) bekezdése és 
23. § (3) bekezdése szerint.


Kincstár


2.	
388006
Diákhitel konstrukciók támogatása
Diákhitellel rendelkezők gyermekvállalásának támogatása és diákhitel konstrukció kamattámogatása.
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hallgatói hitelrendszer rendelet) meghatározott kör.


A támogatás folyósítása a Hallgatói hitelrendszer rendelet 18/D. §-a, 23/D. §-aés 29. §-a alapján történik.


Kincstár


3.	
196835
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 
A közszolgáltatási utazási kedvezményekből származó bevételkiesés ellentételezése.
A közlekedési szolgáltató, ha a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási szerződés alapján nyújtja, vagy a közlekedésszervező, ha a közszolgáltatással összefüggő díjakból származó bevételek beszedését végzi.
Az Sztv. felhatalmazása alapján 
a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybe-vételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Menetdíj rendelet) alapján.

A támogatás folyósításával kapcsolatban az Sztv.-ben és a Menetdíj rendeletben
nem szabályozott kérdésekben a NAV az adózás rendjéről szóló törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó rendelkezései alapján jár el.


NAV


4.	

Egyéb költségvetési kiadások










5.	


Vegyes kiadások










6.	
031006


Felszámolá-
sokkal és szanálással kapcsolatos kiadások 
A felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. törvényerejű rendeletből (a továbbiakban: Tvr.), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényből 
(a továbbiakban: Cstv.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényből (a továbbiakban: Ctv.),  valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényből eredő fizetési kötelezettségek kiegyenlítése. Az állami szanálási eljárás megszűnésével kapcsolatos feladatokról szóló 28/1992. (XII. 4.) PM rendeletben (a továbbiakban: Szanálási rendelet) rögzített fizetési kötelezettségekből adódó feladatok elvégzése.
Felszámolók, végelszámolók, járadékos hitelezők, bérgarancia biztosok.



A Tvr.-ben,
a Cstv.-ben és a Ctv.-ben és a Szanálási rendeletben meghatározott módon.





7.	
031028


Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése
A pénzügyminiszter által képviselt állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott kártérítések, illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek megtérítése. 
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által fizetett járadék megtérítése.
Emellett az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat 
III. 1. pontja szerinti igények forrásbiztosítása is ezen előirányzatról történik. 
Az egyes bírósági határozatok, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján az állam által kártérítésben részesülő magánszemélyek. 


A jogerős bírósági határozatok, ítéletek, peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratok alapján.





8.	
031039


Egyéb vegyes kiadások 
a) Az előirányzat a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványainak, a külföldiek földmegváltási ügyeinek, illetve az ismeretlen helyen tartózkodók forint követeléseinek rendezésére szolgál.
b) Az előirányzat a kárpótlási jegyek Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-be történő beszállításához kapcsolódó feladatok ellátására szolgál.
c) Az előirányzat fedezetet nyújt az Országos Betétbiztosítási Alappal a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján kötött megbízási szerződésből eredő, megbízás ellátásával összefüggésben felmerült költségek megtérítésére.
d) Az előirányzat nyújt fedezetet a központi költségvetés közvetlen kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmához kapcsolódóan felmerült kiadásokra, ideértve a postaköltségeket, a GIRO és a VIBER költségeit, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer díjszámla teljesítésével kapcsolatos költségeket, a devizaköltségeket, illetve az MNB negatív kamatelszámolásait.
e) Az előirányzat fedezetül szolgál az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény szerint folyósított támogatásokra.
f) Az előirányzat szolgál az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 1. mellékletében szereplő, kizárólag bevételi előirányzattal megtervezett központi kezelésű előirányzatok kiadásainak elszámolására, ha – az Áhsz. 40. § (3) bekezdése szerint – a közhatalmi bevételek bármely időpontban történő visszatérülése miatt év végén a bevétel teljesítése negatív előjelű lenne.
g) Az előirányzat a NAV végrehajtói letéti számlaintegráció kapcsán felmerülő központi költségvetési fedezet biztosítására szolgál.
h) Az előirányzat az Áht. 79. § (4a) bekezdés e) és f) pontja szerinti intézmények pénzügyi tranzakcióival kapcsolatban felmerült kincstári költségek fedezetéül szolgál.
i) Az előirányzat fedezetül szolgál az elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló elektronikus eszköz kiskereskedelméhez kapcsolódó kompenzációs eljárás részletes szabályairól szóló 3/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti kifizetésre.
Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek, természetes személyek.





Kincstár


9.	
202996


1% SZJA közcélú felhasználása 
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi a magánszemélyeknek, hogy befizetett adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben külön törvényben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett(ek) javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezzék. A magánszemély 
e jogának megvalósulását szolgálja az előirányzat.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvényben 
(a továbbiakban: Szf. tv.) meghatározott kedvezményezetti kör


A NAV az e célra megnyitott számláról 
– az Szf. tv. 3. §-a előírásainak figyelembevéte-
lével – a támogatást folyósítja.


NAV


10.	
220822


Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény 8/A. § 
(2) bekezdése,é s a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V.20.) PM rendelet (a továbbiakban: Exim rendelet) alapján a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
(a továbbiakban: Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MEHIB Zrt.) megillető, az állam részére behajtott követelések után járó jutalék kifizetése.
Eximbank Zrt. 
és MEHIB Zrt.


Az Exim rendelet  alapján.


Kincstár


11.	
331173


Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
vissza-
igénylés
A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylésekkel kapcsolatos kiadások teljesítése.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 
2011. évi LXXXV. törvényben meghatározott jogosulti kör


Visszaigénylési eljárást követően a NAV a gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés céljából nyitott számláról folyósítja.




NAV


12.	

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése










13.	
016412

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletek-
ből eredő fizetési kötelezettség
Az Eximbank Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az Exim rendelet alapján.
Az Eximbank Zrt.-n keresztül a garancia jogosultja


Az Exim rende-
letben meghatá-
rozottak szerint.


Kincstár


14.	
016423

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség
A MEHIB Zrt. által, állami készfizető kezesség mellett vállalt biztosítási ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése az Exim rendelet alapján.
AMEHIB Zrt.-n keresztül a biztosítás jogosultja


Az Exim rende-
letben meghatá-
rozottak szerint.


Kincstár


15.	
031183

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Garanciaügylete-
iből eredő fizetési kötelezettség
A Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia beváltásával, illetve az ebből eredő követelés behajtásával összefüggő fizetési kötelezettség teljesítése az állami viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Viszontgarancia rendelet) alapján.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.


A Viszontgarancia rendeletben meghatározottak szerint.


Kincstár


16.	
208471

Agrár-
Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garancia-
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia beváltásával, illetve az ebből eredő követelés behajtásával összefüggő fizetési kötelezettség teljesítése a Viszontgarancia rendelet alapján.
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány


A Viszontgarancia rendeletben meghatározottak szerint.


Kincstár


17.	
388017

Lakáshitelekhez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt állami készfizető kezességből eredő fizetési kötelezettség teljesítése és a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami készfizető kezességekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.
Hitelnyújtó pénzügyi intézmények


Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. 
(V. 5.) Korm. Rendeletben (a továbbiakban: Kezesség rendelet) meghatározottak szerint. a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján.


NAV


18.	
254012

MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletek-
ből eredő fizetési kötelezettség
A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvény-
társaság által állami készfizető kezesség mellett nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítése.
Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


A Kezesség rendeletben meghatározottak szerint. 


NAV


19.	
196978
Pénzbeli kárpótlás 
1. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényben 
(a továbbiakban: Kárpótlási törvény) foglaltak végrehajtása.
2. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 
27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi 
X. törvény (a továbbiakban: Párizsi Békeszerződés törvény) végrehajtása.
3. Az előirányzat a pénzbeli kárpótlási előirányzatokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezetéül szolgál.

1. A Kárpótlási törvényben meghatározott jogosulti kör.
2. A Párizsi Békeszerződés törvényben meghatározott jogosulti kör.
3. A folyósítást végző szerv folyósítási költségtérítésben részesül.


Az előirányzat folyósítása a folyósító szerv által benyújtott elszámolás alapján, teljesítéshez igazodóan, a Kincstár rendelkezése alapján történik.



Kincstár


20.	

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz










21.	


Nyugdíj-
biztosítási Alap támogatása










22.	
368317

Kiadások támogatására pénzeszköz-
átadás
Az előirányzat a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeként szolgál.
Nyugdíjbiztosítási Alap


Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekez-
désében meghatározottak szerint végzi.


Kincstár


23.	


Egészség-
biztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap támogatása










24.	
266101


Járulék címen átadott pénzeszköz 
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben meghatározott személyek után a központi költségvetés által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetét biztosítja az előirányzat.
Egészségbiztosítási Alap


Az átutalást a Kincstár finanszírozási terv alapján végzi az Ávr.136. § 
(2) bekezdése szerint.


Kincstár


25.	
338439


Kiadások támogatására pénzeszköz-
átadás
Az előirányzat az Egészségbiztosítási Alap bevételeként szolgál.
Egészségbiztosítási Alap


Az átutalást a Kincstár az Ávr. 139. § (1a) bekez-
désében meghatározottak szerint végzi.


Kincstár


26.	

Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai










27.	
295991

IBRD alaptőkeemelés
Magyarországnak a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése.  
Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank


A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.





28.	
346739

IFC tőkeemelés
Nemzetközi Pénzügyi Társaság általános és szelektív tőkeemelése.
Nemzetközi Pénzügyi Társaság


A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.





29.	
208987

CEB tagdíj
Magyarországnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése.
Európa Tanács Fejlesztési Bank


A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.





30.	
257978

Bruegel tagdíj
Magyarországnak a brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpontban lévő tagsága fenntartását szolgáló tagdíj fizetése
Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont


A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.





31.	
379617

NBB tőkeemelés
Magyarországnak a Nemzetközi Beruházási Bankban fennálló tulajdoni részaránya szinten tartását szolgáló tőkeemelés teljesítése.
Nemzetközi Beruházási Bank


A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.





32.	
010795

IDA alaptőke-
hozzájárulás
A Világbankhoz tartozó Nemzetközi Fejlesztési Társulásalapfeltöltéséhez vállalt hozzájárulás teljesítése.
Nemzetközi Fejlesztési Társulás


A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.





33.	
380195

A nemzetközi pénzügyi intézményekkel kapcsolatos egyéb kiadások
Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságaihoz kapcsolódó járulékos jellegű kiadások teljesítése.
Nemzetközi pénzügyi intézmények


A Kincstár folyósít a Pénzügyminisz-
térium utalványa alapján.





34.	
249845
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
Az EU költségvetéséhez való befizetési kötelezettség teljesítése, ennek elemei:
− Általános forgalmi adó alapú befizetés teljesítése,
− Bruttó nemzeti jövedelem alapú (a továbbiakban: GNI-alapú) befizetés teljesítése,
− Műanyag csomagolási hulladékon alapuló befizetés teljesítése,
− Egyes tagállamok részére a GNI-alapú saját forrásnál biztosított egyösszegű kedvezmény teljesítése.
Európai Bizottság
Havonta az Európai Bizottság fizetési felhívása alapján.

A Kincstár utal az Európai Bizottság MNB-nél vezetett számlájára.





35.	
385628
Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások
Az előirányzat célja
1. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) származó támogatások árfolyam-
veszteségeinek Kincstári Egységes Számla 
(a továbbiakban: KESZ) felé történő rendezése,
2. az Európai Unió általi pénzügyi kizárások, továbbá az intervenciós intézkedésekhez kapcsolódó költségek Európai Unió által nem térített részének a finanszírozása, a KESZ felé történő rendezése,
3. a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség rendezése, melyek az alábbiak:
a) az EMGA javára teljesítendő rendkívüli befizetések, úgymint az Európai Bizottság általi éves elszámolás során vagy vizsgálat eredményeként meghatározott, a szabálytalan támogatás felhasználás miatt vagy egyéb okból Magyarországra kirótt tagállami befizetési kötelezettség, büntetés, pénzügyi korrekció;
b) az Európai Unió által meg nem térített, behajthatatlan kintlévőségek,
4. az EMGA-ból származó támogatások azon részének finanszírozása, ahol a termelőknek határozat alapján jogos igénye keletkezett, de annak Európai Unió felé történő lejelentése és visszaigénylése
– a jogosultnak fel nem róható – technikai okok miatt jogszerűen nem valósítható meg és a szükséges forrás egyéb előirányzatról nem biztosítható,
5. az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garancia Részlege által finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv programzárását követően azon pénzügyi kizárásoknak az Európai Bizottság felé történő rendezése, amelyekről az Európai Bizottság határozatban dönt.



Havonta, a fennálló kötelezettség-
állomány alapján.



Kincstár


36.	
209533
Követeléskezelés költségei
Az állam külföldi és belföldi követeléseinek rendezése során felmerülő járulékos jellegű kiadások teljesítése.
A fizetési kötelezettség kedvezményezettje


Részletekben történik.


Kincstár


37.	

Alapok támogatása










38.	
286089

Gazdaság-
újraindítási Foglalkoztatási Alap támogatása
A Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.
Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap


Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdés szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.


Kincstár


39.	
263478

Bethlen Gábor Alap támogatása
A Bethlen Gábor Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.
Bethlen Gábor Alap


Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.


Kincstár


40.	
226165

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap


Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.


Kincstár


41.	
349139

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap részére központi költségvetési támogatás biztosítása.
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap


Az Áht. 82. § (2) bekezdése és az Ávr. 133. § (4) bekezdése szerint, előirányzat-
felhasználási terv alapján.


Kincstár


42.	
374873

Központi Maradvány-
elszámolási Alap
Kormányzati döntésekből következő, illetve évközben jelentkező finanszírozási problémák kezelése.  
Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok


Átcsoportosítással a Kormány egyedi határozata alapján.





43.	
396917
Megtakarítási Alap
Kormányzati döntésekből következő, illetve évközben jelentkező finanszírozási problémák kezelése.  
Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű előirányzatok, központi kezelésű előirányzatok


Átcsoportosítással az állam-
háztartásért felelős miniszter rendelkezése alapján.






