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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.
Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel.

-
-
-
-
-







visszterhes polgári jogi szerződéssel
szerződés szerint

szerződés szerint
szerződés szerint



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 fedezeteit. 
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.
Központi költségvetési szerv, költségvetési szerv, gazdasági társaság, MÁK.
–
Előleg folyósítható.
Egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel.
-
-
-
-
-







visszterhes polgári jogi szerződéssel
szerződés szerint

szerződés szerint
szerződés szerint



6.
355951


20/1/6 Fejezeti általános tartalék
Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető, eseti jellegű, év közben szükségessé váló feladatok megoldásával kapcsolatos kiadások, befizetési kötelezettségek, bírságok finanszírozására nyújt fedezetet. A minisztériumhoz, valamint a miniszter személyéhez kötődő egyéb rendezvényekhez és az ehhez kapcsolódó kommunikációs feladatokhoz, a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges, év közben jelentkező többletfeladatok kiadásaira használható fel.
Fejezeten belüli költségvetési szerv.
–
–
–
-
-
-
-
-
7.
347784


20/1/10 Turisztikai célelőirányzat
Az előirányzat fedezetet biztosít a kötelezettségvállalással terhelt maradványok kifizetésére a(z)
1) turizmussal, vendéglátással kapcsolatos megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, projektek kidolgozására, megvalósítására;
2) turisztikai és vendéglátóipari terület- és termékfejlesztés támogatására, turizmussal és vendéglátással kapcsolatos kutatásokra;
3) turizmus és vendéglátás szempontjából jelentős beruházások, infrastrukturális fejlesztések, szolgáltatások támogatására és a meglévő kapacitások bővítésére;
4) turisztikai és vendéglátóipari szakmai képzés támogatására, többek között bármely államilag elismert vagy akkreditált képzést szervező és folytató szervezetnek 
a képzés érdekében szükséges oktatási anyagok, segédanyagok finanszírozására, 
a gyakorlati képzés támogatására;
5) szállodák, vendéglátóhelyek, valamint más turisztikai szolgáltatók programjaira;
6) EU-forrásokból meghirdetett programokban és nemzetközi szervezetekben történő részvételekre;
7) turisztikai termékfejlesztési beruházásokhoz igénybe vett hitel kamatterhének fedezetére;
8) marketing és promóciós tevékenység és az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások finanszírozására bel- és külföldön, ideértve a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 
(a továbbiakban: MTÜ Zrt.) és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok által ellátott szakmai-marketing feladatokat;
9) országos, regionális és nemzetközi hatókörű, a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos rendezvények, fesztiválok megvalósítására;
10) természeti és kulturális értékek megőrzésének támogatására, valamint 
az épített örökség helyreállítására;
11) alkotóművészeti, előadó- művészeti, múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési vagy örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységek ellátására;

Természetes személy, gazdasági társaság, MÁK, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, szövetkezet, helyi önkormányzat, köztestület, költségvetési szerv, szakmai érdekképviselet, 
a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdés 
a)–c) pontjában meghatározott személyek és szervezetek, 
MK Igazgatás. 
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.
Előleg folyósítható
Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel.
Kezelői megállapodás, jognyilatkozat, támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Az Ávr. 
84. § 
(2)bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
MTÜ Zrt.
-
-







visszterhes polgári jogi szerződéssel
szerződés szerint

szerződés szerint
szerződés szerint























12) turizmus vagy vendéglátás szempontjából releváns tevékenységet folytató kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokra;
13) turisztikai és vendéglátóipari tevékenységet folytató induló vállalkozások fejlesztésére;
14) turisztikai és vendéglátóipari tevékenységet folytató vállalkozások munkavállalóinak képzésére;
15) országos és regionális turisztikai feladatokhoz kapcsolódó információs rendszer kialakítására, működtetésére és fejlesztésére;
16) turisztikailag frekventált területek szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatainak ellátására;
17) jogszabályban vagy a Kormány által 
a turizmusért és a vendéglátásért való kormányzati felelősségi körben meghatározott egyéb, turisztikai és vendéglátási szakágazattal kapcsolatos célok végrehajtására;
18) turisztikai és vendéglátóipari tevékenységet folytató kis- és középvállalkozások vásári részvételére;
19) nemzeti ünnep- és emléknaphoz kapcsolódó közszolgáltatási célú rendezvények megszervezésére, melyek megvalósítására kiemelkedően magas látogatószámú célterületeken kerül sor;
20) előirányzathoz kapcsolódó peres eljárásban bírósági ítélet vagy végzés alapján kártérítés-fizetési kötelezettség kifizetésére;
21) Tour de Hongrie kerékpáros körverseny megrendezésével összefüggő kommunikációs kiadásokra;














22) 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;
23) turisztikai fejlesztési projektekben részt vevő turisztikai szervezetek támogatására;
24) az MTÜ Zrt. és a tulajdonában vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságoknak az 1)–23) pontban és 
a 2. melléklet F:4 mező 1)–16) pontjaiban foglalt feladatai végrehajtása kapcsán felmerülő működési költségeinek fedezésére;
25) turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához kapcsolódó kiutazások és delegációk fogadása és az évközben felmerülő, magas szinten kiemelt figyelmet igénylő turizmusdiplomáciával kapcsolatos ad hoc tevékenységek támogatására; 
26) pozitív országkép kialakításához szükséges forrás (erdélyi repülőjáratok);
27) továbbá az előirányzat kezelésével kapcsolatban felmerülő költségekre, kincstári díjakra.
Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.









8.
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/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján; pályázati kiírás alapján kiadott/ kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható.
Egyösszegű vagy részletben történő kifizetéssel.
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



9.
375328


20/1/15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése
Az előirányzat 2020. évi maradványa forrást biztosít a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program megvalósításának folytatására, illetve befejezésére a “Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program” megvalósításához szükséges további intézkedésekről szóló 1761/2018. (XII. 20.) Korm. határozat szerint, a Nyaralóhajózás Program megvalósításával megbízott szervezet működtetése, szakmai feladatainak, infrastrukturális fejlesztéseinek ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására és az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra. Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható
MAHART Zrt., Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, MÁK

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 teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel.
Támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.

Az Ávr. 
84. § 
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
-
-
-
10.
379084


20/1/21 
Nemzetközi tagdíjak
Az előirányzat célja a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos nemzetközi szervezetekben betöltött tagságból eredő tagdíjak, továbbá az MTÜ Zrt. 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 történő közvetlen kifizetéssel.
-
-
-
-
-
11.
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/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján.
Előleg folyósítható.
Egyösszegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történő kifizetéssel.
Támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Az Ávr. 
84. § 
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
–
–
-
12.
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 teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel,
-
-
-
-
-







visszterhes polgári jogi szerződéssel
szerződés szerint

szerződés szerint
szerződés szerint



13.
380151


20/1/25 Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. működtetése
Az előirányzat 2020. évi maradványa finanszírozza a Digitális Kormányzati Ügynökségnek (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint közfeladatként ellátott, 
a kormányzati informatikai beszerzések központosításával és az egyes informatikai beruházások szükségességéről szóló döntés központosításával kapcsolatos állami feladatait, így különösen
a) az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések döntés-előkészítését, 
b) az egyes kormányzati informatikai beruházások és beszerzések engedélyezését, 
c) az egyes kormányzati informatikai beszerzések központosított megvalósítását. 
Az előirányzat fedezetet nyújt a DKÜ Zrt. működtetése kapcsán felmerülő kiadásokra is.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít 
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjakra.
 DKÜ Zrt.,MÁK.

Az Ávr. 
101/A. §-a szerint kiadott támogatói okirat, kérelemre hozott egyedi támogatói döntésben foglaltak szerint kiadott/kötött támogatói okirat vagy támogatási szerződés útján
Előleg folyósítható

Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel
Támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.

Az Ávr. 
84. § 
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
-
-
-
14.
384140


20/1/26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Az előirányzat fedezetet nyújt 
1) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: 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. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése alapján, ideértve a 235/2019. Korm. rendelet 
1. § (5) bekezdése szerinti feladatokat is, valamint a 235/2019. Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő állami ingatlanok és vagyonelemek vagyonkezelésével összefüggő feladatok finanszírozására;
2) a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti feladatokra;
3) az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjak fedezetére. 

MTÜ Zrt., helyi önkormányzat és 
az általa fenntartott költségvetési szerv, MK Igazgatás, MÁK.

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 történő kifizetéssel.
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








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









15.
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. Az előirányzat terhére a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vatv.) 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, köztestület, vagyonkezelő alapítvány.
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 Vatv. szerinti vagyonjuttatás esetében a Kormány egyedi döntése alapján. 
Egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel.
Támogatási szerződés vagy támogatási okirat szerint,
a Kormánynak a Vatv. szerinti vagyon- juttatásra vonatkozó egyedi döntése szerint. 
Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.










A Kormánynak a Vatv. 10/A. §-a szerinti vagyonjuttatásra vonatkozó egyedi döntése alapján, megállapodással.
A Vatv. szerinti pénzbeli vagyoni juttatás esetében a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján.

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










visszterhes polgári jogi szerződéssel
szerződés szerint

szerződés szerint
szerződés szerint



16.
21 Központi kezelésű előirányzatok










17.

 21/2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások










18.
388940


21/2/1
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
Az előirányzat fedezetet biztosít
a DKÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének és pótbefizetéseinek finanszírozására.
A DKÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok.
–
–
Alapítói határozat útján,
tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

Pótbefizetés esetén 
a szerződés szerint.
–
DKÜ Zrt.
–
–
19.
391239


21/2/2
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Az előirányzat fedezetet biztosít
a DKÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi támogatására.
A DKÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén 
a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.

Előleg folyósítható.
Egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítés-
arányosan történő kifizetéssel.
Támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
DKÜ Zrt.
–
–
20.

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










21.
377062


21/3/1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Az előirányzat célja az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok működésének, tevékenységének fenntartásához, valamint a társaságok vagyonkelésében lévő állami ingatlanok állagmegóvása céljából szükséges tulajdonosi finanszírozás megvalósítása.
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 teljesítés-
arányosan.
Támogatási szerződés vagy támogatói okirat szerint.
Az Ávr. 84. § (2) bekezdése szerint lehetséges biztosítékok.
MTÜ Zrt.
–
–
22.
381406


21/3/2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
Az előirányzat fedezetet biztosít az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének és pótbefizetéseinek finanszírozására.
Az MTÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok.


Alapítói határozat útján, tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.

–
MTÜ Zrt.
–
–

