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2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
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9. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
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2/9/1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Az előirányzat fedezetet nyújt
1) az MTÜ Zrt. turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak ellátásához, így a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvényben, annak felhatalmazása alapján kihirdetett Korm. rendeletekben, különösen 
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. 
(III. 20.) Korm. rendeletben foglaltakra;
2) a Kisfaludy fejlesztési program lebonyolítására, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) informatikai rendszerével összefüggő költségek finanszírozására, kivéve 
az informatikai alapinfrastruktúra működtetésének kiadásait;
Természetes személy, adószámos magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, civil szervezet, egyéni cég, szövetkezet, helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv, köztestület, költségvetési szerv és az általa fenntartott költségvetési intézmény, szakmai érdekképviselet, egyházi jogi személy, befektetési alapok és az azok nevében eljáró alapkezelők, MK Igazgatás, 98/2012. 
(V. 15.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott személyek és szervezetek,
MÁK.A nyújtott támogatás teljes összege vagy bizonyos része a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül 
a minisztérium vagy a minisztérium nevében eljáró kezelő szerv és 
a kedvezményezett között létrejött támogatási jogviszonyban foglaltaknak megfelelően harmadik személy által is felhasználható.
Az Ávr.
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat, egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés és pályázati kiírás alapján kiadott/ kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján, 
az F:4 mező
17) pontja szerinti támogatási célok esetében támogatói okirat útján.
Előleg folyósítható,
az F:4 mező
17) pontja szerinti támogatási célok esetében a támogatás támogatási előlegként folyósítható.
Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan,
az F:4 mező
17) pontja szerinti támogatási célok esetében egyösszegű kifizetéssel.
Kezelői megállapodás, támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint, az F:4 mező
17) pontja szerinti támogatási célok esetében visszafizetési kötelezettség nincs.
az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok,
az F:4 mező
17) pontja szerinti támogatási célok esetében biztosítékot nem kell kikötni.
MTÜ Zrt.
-
-





3) a nemzeti rendezvényekhez  kapcsolódó közszolgáltatási célú rendezvények megszervezésére;














4) a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny megrendezésével összefüggő hazai és nemzetközi kommunikációs és promóciós, valamint 
a rendezvény közvetítésével kapcsolatos kiadásokra;
5) térségi turisztikai fejlesztési projektek lebonyolítására, célzott támogatására;
6) egyéb turisztikai fejlesztési projektek lebonyolítására, célzott támogatására;
7) turisztikai jelentőséggel bíró fesztiválok, rendezvények valamint 
a kis- és középvállalkozások ezeken való részvételének támogatására;
8) ágazati jelentőségű informatikai rendszerek fejlesztésére és működtetésére,















9) gasztronómiai projektek lebonyolítására, célzott támogatására;
10) célzott támogatások nyújtására szakágazatokkal összefüggő események, projektek szervezéséhez;
11) a magyar borturizmushoz, valamint 
a magyar bor egységes kommunikációjához kapcsolódó feladatokra;
12) turizmus-
diplomáciai feladatokkal összefüggő, nem a fejezetnél keletkező közvetlen kiadások finanszírozására;
13) a “raktárkoncertek” megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1470/2020. (VIII. 6.) 
Korm. határozatban foglalt feladatok finanszírozására, különböző stúdiókban, helyszíneken “raktárkoncertek” és azok online tartalomként történő elérhetőségének biztosítására, továbbá cigányzenészek, valamint népzenészek számára támogatási programok megvalósítására;















14) a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.)
Korm. határozatban foglalt feladatok finanszírozására;
15) az idegenvezetők tevékenységének támogatásár;
16) a minőségi vendéglátóipari beszállítói tevékenység fenntartásának, gasztronómiai jelentőségű mezőgazdasági, halászati és akvakultúra-termékek előállításának, feldolgozásának, értékesítésének és forgalmazásának támogatását célzó programok megvalósítására;
17) a 21. alcím szerint nyújtott átmeneti támogatás és a 22. alcím szerint nyújtott fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás finanszírozására;
18) a turisztikai és vendéglátóipari ágazat szereplőinek a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárványra tekintettel történő támogatására;














19) az előirányzat céljaihoz kapcsolódóan határon túlra nyújtott támogatáshoz, összhangban a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendeletben 
[a továbbiakban:
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet]foglaltakkal;
20) jogszabályban vagy kormányhatározatban 
l a turizmusért és a vendéglátásért való kormányzati felelősségi körben meghatározott egyéb, a turisztikai és a vendéglátási szakágazattal kapcsolatoscélok végrehajtására;
21) az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra.















Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.









5.
387817


2/9/2 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások
Az előirányzat fedezetet nyújt 
1. az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat alapján a kormánybiztos feladatkörében az aktív és ökoturisztikai fejlesztésekkel és ezek népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátására – ide nem érintve a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kormányhatározatban és jogszabályban rögzített feladatait –,így különösen:
a) kerékpárutak fejlesztésével, a kerékpáros túraútvonalak kijelölésével, a kerékpáros közlekedési kampányok koordinálásával, stratégia alkotásával,
b) a velodromok fejlesztésével, 
a kerékpársport infrastrukturális fejlesztéseinek elősegítésével, a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny megrendezésével,
Helyi önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat és
az általa fenntartott költségvetési szerv, központi költségvetési szerv és az általa fenntartott költségvetési szerv, civil szervezet, köztestületi költségvetési szerv, egyházi jogi személy, szakmai érdekképviselet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, MÁK, 
a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személyek és szervezetek.
A támogatás teljes összege vagy bizonyos része a támogatott tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül 
a minisztérium vagy
a minisztérium nevében eljáró lebonyolító szerv és
a kedvezményezett között megkötött szerződésnek megfelelően harmadik személy által is felhasználható.
pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/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.
Támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Az Ávr. 
84. § 
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
-
Igénybe vehető.
-







visszterhes polgári jogi szerződéssel
szerződés szerint

szerződés szerint
szerződés szerint








c) a Bejárható Magyarország
Program megvalósításával,
d) az aktív kikapcsolódás, a természetjárás, a vízi-, a kerékpáros- és a lovasturizmus, valamint az ökoturizmus és létesítményei fejlesztésével,
e) a szabadidős vitorlázás, az aktív táborozás, a vándortáborok, a kisvasutak, a hajtányozás, a nyaralóhajózás, szabadidős kikötők, valamint magyarországi sípályák fejlesztésével és népszerűsítésével,














f) az országos szabadidősport és rendezvénysorozatok, programok szervezésével és koordinálásával,
g) a szabadtéri sportparkok, bringaparkok, görparkok, városi futópályák, vízi szabadidős és raftingparkok, via ferrata pályák és sziklamászó iskolák, falmászó termek fejlesztésével,














h) a turistaházak, kulcsosházak fejlesztésének koordinálásával, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program megvalósításával, panzió, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely, gyermek- és ifjúsági tábor, hegyi menedékház, pihenőház fejlesztéséhez,
i) az előirányzat céljaihoz kapcsolódóan határon túlra nyújtott támogatáshoz, összhangban 
a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendeletben foglaltakkal;














j) az a)–i) alpont szerinti feladatokkal kapcsolatos kutatások elvégzésével, megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, kiadványok, infrastrukturális fejlesztések kidolgozásával, megvalósításával, a szakmai civil szervezetekkel történő egyeztetések koordinálásával, a hazai aktív kikapcsolódás népszerűsítésével
összefüggő feladatokra;














2. az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos részére kormány-határozatban 
a feladatkörébe utalt egyéb feladatok végrehajtására;

3. az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra.

Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
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2/9/3 Róheim-
villa rekonstrukciója
Az előirányzat fedezetet nyújt a Róheim-villa műemlékingatlan felújítására, a köztestület és a Magyar Corvin-lánc Iroda elhelyezésének támogatására.
Támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett, vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.
Magyar Corvin-lánc Testület, MÁK.
pályázati rendszeren kívül, kérelem alapján hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/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.
–
–
–

