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A fejezeti kezelésű előirányzat száma és megnevezése
Felhasználási célja
Támogatásban részesíthetők köre
Felosztás és finanszírozás módja
Visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás esetén a visszafizetés határideje
A kijelölt kezelő szerv neve
Lebonyolító szerv
1.
20/1/4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás Templom)
A budavári Nagyboldogasszony templom (Mátyás templom) teljes rekonstrukciója. A műemléki helyreállítás teljes mértékben állami forrásból valósul meg. Az előirányzat felhasználására az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával módosított N/357/2007. számú bizottsági határozatával összhangban kerül sor.
Tulajdonos: Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia
Tervező: Magyar Nemzeti Múzeum (Nemzeti Örökség Központ) (korábban: Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurálási Központ)
Kivitelező: Reneszánsz Zrt – Magyar Építő Zrt konzorcium Mátyás Templom Mérnöki Iroda
Szakmai lebonyolító és műszaki ellenőr: FŐBER Zrt. – ÉPBER Zrt.
Szerződésben meghatározott megrendelő/megbízó.
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2.
20/2/1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata
Az előirányzat biztosítja a nem állami felsőoktatási intézmények államilag támogatott teljes idejű első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, mesterképzésben, valamint első felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatóinak normatív támogatását, valamint az egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok normatív támogatását.
Az előirányzat tartalmazza:
2.1.	az egyházi-, alapítványi- és magán intézmények államilag támogatott nappali tagozatos első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, mesterképzésben, valamint az első felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatóinak normatív támogatását 119.000 Ft/fő/10 hó normatívával számolva (a hallgatói létszámnövekményből eredő többleteket is tartalmazza); 
2.2.	a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, állami ösztöndíjas doktoranduszainak ösztöndíját 1.116.000 Ft/fő/év normatívával számolva (tartalmazza a keretszám növelés miatti többletet is);
2.3.	az egyházi felsőoktatási intézmények kollégiumainak, az egyházak és szervezeteik által fenntartott felsőoktatási diákotthonok, valamint a magán és alapítványi felsőoktatási intézmények által fenntartott kollégiumok, diákotthonok költségvetési támogatási összegét, amely kollégiumi férőhelyenként 116.500 Ft/fő/10 hó;
2.4.	a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, kollégiumi ellátásra jogosult, de kollégiumi, diákotthoni ellátásban nem részesülő hallgatók lakhatási támogatását 60.000 Ft/fő/10 hó normatívával számolva;
2.5.	a nem állami felsőoktatási intézmények államilag támogatott nappali tagozatos hallgatóinak tankönyv- és jegyzetvásárlásához, illetve a tankönyvek és jegyzetek előállításához, a hallgatók egészséges életmódjának kialakításához szükséges testnevelési (tömegsport) feladatokhoz, hallgatói tömegsport rendezvényekhez, valamint a kulturális tevékenységekhez, szabad művelődési formák elterjesztéséhez nyújtandó költségvetési támogatást, a felsőoktatási intézmények értelmiségképző feladatainak megvalósítását, a hallgatói sport, kulturális és művelődési közösségek tevékenységéhez nyújtandó támogatást 11.900 Ft/hallgató/10 hó normatívával számolva;
2.6.	a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásiról és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint köztársasági ösztöndíjban részesülő nem állami felsőoktatási intézmények hallgatóinak ösztöndíját, amelynek mértéke 340.000 Ft/hallgató/10 hó;
2.7.	a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatására szolgáló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj (a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásiról és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rend.) nem állami intézményekre vonatkozó költségvetési támogatását;
2.8.	az állami felsőoktatási intézmények nagymértékű létszámváltozásából adódó eseti jellegű, évközi költségvetési támogatás-kiegészítésének fedezetét.
Egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok.
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