
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1
Áht.
azono-
sító
Címnév
Al-
címnév
Jog-
cím csop. név
Jogcímnév
Előirányzat célja
Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának módja
Támogatási előleg
Rendelkezésre bocsátás módja
Vissza-
fizetés határ-
ideje
Biztosíték
Kezelő szerv
Lebonyolító szerv
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete
2

Fejezeti kezelésű előirányzatok
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Célelőirányzatok
4
197524


Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Az előirányzat a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet alapján használható fel.
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormány-
rendelet szerinti jogi személyek.
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.

A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormány-rendeletben foglaltak szerint.
Nemzeti Befektetési Ügynökség
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Kötött segélyhitelezés
A Magyar Export-Import Bank Zrt. (a továbbiakban: Eximbank Zrt.)  által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kötött segélyhitelezéshez kapcsolódó kamattámogatás és adomány, hitelbiztosítási díj fedezetének biztosítása.
Eximbank Zrt. 


Az Eximbank Zrt. által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint
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Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
Az előirányzat a hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatását, beruházási lehetőségeinek bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export növekedését, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a magyar termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, a kis- és középvállalkozások külpiaci értékesítését segíti elő. A minisztérium kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása is ezen előirányzat terhére valósul meg. Az előirányzat biztosítja az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen működő Részvénytársaság közfeladat- ellátásához szükséges fedezetet közszolgáltatási és/vagy támogatási szerződés formájában. Az előirányzat az előző évek költségvetési maradvány lebonyolítását tartalmazza a Nemzetközi Befektetéseket Támogató célelőirányzat támogatási szerződései esetében.
gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet
egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján,
támogatási szerződéssel 


költségvetési támogatás esetén
közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítés-
arányosan


Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat 












egyéb kifizetés esetén, közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítés-arányosan; közszolgáltatási szerződéssel
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Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
Az előirányzat elsősorban a nem nevesített, azonban a minisztérium, vagy az irányítása alá tartozó intézmény szakmai programjainak támogatását szolgálja. Az előirányzat támogatási projektek, illetve visszterhes szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújt. Az előirányzat terhére kerül lebonyolításra többek között a közép-európai hálózatfejlesztési tevékenység, a KKM továbbképzési és rekreációs feladatainak támogatása. Az előirányzat biztosítja az MNKH Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság, az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladat-ellátásához szükséges fedezetet közszolgáltatási szerződés és/vagy támogatási szerződés formájában.
költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, közalapítvány, társulás, egyéni vállalkozó, köztestület, szövetkezet
pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel 
nyújtható
költségvetési támogatás esetén
közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, teljesítés-arányosan; előirányzat-átcsoportosítással



Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat










–
–
egyéb kifizetés esetén, közvetlen kifizetéssel egy összegben és/vagy részletekben, közszolgáltatási szerződés keretében

–
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Kormányfői protokoll
Az előirányzat a Miniszterelnöki Kabinetirodával kötött megállapodás alapján ellátott kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok tárgyévi és maradvány-előirányzatának kiadásait tartalmazza.
gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek


előirányzat-
átcsoportosítással,
közvetlen kifizetéssel
teljesítésarányosan
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Államfői protokoll támogatása
Az előirányzat a Köztársasági Elnöki Hivatallal kötött megállapodás alapján ellátott államfői protokollal kapcsolatos feladatok tárgyévi és maradvány-előirányzatának kiadásait tartalmazza.
gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek


előirányzat-
átcsoportosítással,
közvetlen kifizetéssel
teljesítésarányosan
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Kisebbségpolitikai célok támogatása
Célja költségvetési támogatás nyújtása nemzetpolitikai célok magyarországi és külföldi ismertetésére, nemzetpolitikai célú tanulmányok elkészítésére, kutatások, rendezvények, jótékonysági események és egyéb kulturális események támogatására. Az előirányzat az előző évi költségvetési maradvány lebonyolítását tartalmazza.
civil szervezetek, külföldi szervezetek és külföldi magánszemélyek
pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
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Kulturális diplomáciai projektek támogatása
Támogatás a külképviseleteken megvalósítandó kulturális és tudománydiplomáciai projektekhez, (évfordulók, kulturális és magyar napok, nemzeti ünnepek, fesztiválok, vásárok, kiállítások stb. magyar kulturális programjai), valamint a külföldi magyar kulturális intézetek szakmai keretéhez.
gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek 
pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan, előirányzat-átcsoportosítással

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
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Állami protokoll támogatása
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 89. § (2) bekezdés g) pontja alapján, a diplomáciai protokollal, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásával kapcsolatos feladatok lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával történő végrehajtása.
gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek 


előirányzat-
átcsoportosítással,
közvetlen kifizetéssel
teljesítésarányosan
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Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása
A 2017–2018. évi magyar V4 elnökség előkészítésével és lebonyolításával, valamint a magyar elnökség hivatalos programjának megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtása, illetve a V4 elnökséghez kapcsolódó tudományos, társadalmi és kulturális programok megvalósítása.
gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek
pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan, előirányzat-átcsoportosítással

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
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A Magyar Foundation of North America támogatása
Az előirányzat célja a „Magyar Foundation of North America” nonprofit szervezet projektjeinek és működésének támogatása. 
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
Magyar Foundation of North America
törvény, kormány- 
rendelet, közigazgatási hatósági határozat alapján; egyedi írásos kérelemre egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés alapján
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Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
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Európai Területi Társulások támogatása
Az előirányzat az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 
2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az azt módosító az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásaival összhangban alapított, valamint az európai területi társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény 6. §-a alapján nyilvántartásba vett európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, valamint egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek számára, a társulás, intézmény, illetve szervezet működésével és fejlesztésével kapcsolatos költségekhez, valamint európai területi együttműködéshez kapcsolódó pályázataik önerejéhez biztosít támogatást.
magyarországi székhelyű európai területi társulás és a külföldi székhelyű társulás magyarországi intézménye, költségvetési szervek valamit egyéb, határ menti fejlesztéssel foglalkozó civil, államháztartáson kívüli szervezetek számára
pályázati úton nyújtott, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, teljesítés-
arányosan; előirányzat- átcsoportosítással


Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
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374817
              

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása
A 428/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a külpolitikáért felelős miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 88. § 
(2) bekezdés b) és j) pontjában, valamint 
89. § (2) bekezdés
m) pontjában meghatározott feladatait 
a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány közreműködésével látja el. A miniszter az 
1. §-ban meghatározott feladatok tekintetében a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvánnyal feladat finanszírozását szolgáló támogatási szerződést köt, a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány közhasznúvá válását követően közszolgáltatási
szerződést köt.
Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány
kormánydöntés, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
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Demokrácia Központ Közalapítvány–Tom Lantos Intézet támogatása
Az előirányzat célja vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása a Demokrácia Központ Közalapítvány–Tom Lantos Intézet részére az éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozására.
Demokrácia Központ Közalapítvány–
Tom Lantos Intézet
egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben 

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
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Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
A minisztérium alaptevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetek támogatása. 
Az előirányzat az előző évi költségvetési maradvány lebonyolítását tartalmazza.
civil szervezetek
egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
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Külföldi magyar emlékek megőrzése
Célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, helyreállításával, megóvásával kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású emlékhelyek létesítését, kialakítását és ápolását elősegítő, a magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek megőrzésével kapcsolatos programok támogatása. Az előirányzat az előző évi költségvetési maradvány lebonyolítását tartalmazza.
gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, magánszemélyek, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek
egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, támogatási szerződéssel; előirányzat átcsoportosítással


Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
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A hazai mezőgazdasági gépipar külpiaci lehetőségeit és az ágazat export tevékenységét elősegítő pályázati program 
Az előirányzat célja a hazai mezőgazdasági gépipar kiemelkedő külpiaci lehetőségeit és az ágazat export tevékenységét elősegítő pályázati program támogatása. A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai mezőgazdasági gépipari cégek/szervezetek alábbi törekvéseit:
a)	mezőgazdasági gépipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,
b)	bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, külföldi – mezőgazdasági gépiparral összefüggő – projektek tervezésébe és megvalósításába,
c)	részvételüket külföldi mezőgazdasági gépipari szakemberek mezőgépipari tárgyú képzésében,
d)	külföldi kiállításokon és rendezvényeken való részvétel támogatása / költségeinek társfinanszírozása,
e)	külföldi tanulmányutak szervezése,
f)	magyar mezőgépmárka építésének elősegítése.

magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező (nem állami tulajdonban lévő) gazdasági társaságok, mezőgazdasági gépipari érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek, mezőgazdasági gépipari célú kutatás-fejlesztést végző felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek

pályázati úton, valamint egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat-
átcsoportosítással


Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat; 

a 98/2012. 
(V. 15.) 
Korm. rendelet alapján eltekinthet
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Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása

A vajdasági stratégia gazdaságfejlesztési céljainak megvalósítása. 
Prosperitati Alapítvány; költségvetési szerv 
külön erre a feladatra létrehozott vagy a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
vissza nem térítendő és/vagy kamattámogatás egy összegben, vagy részletekben, teljesítés-arányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi vagy belföldi szervezet útján felhalmozási és működési célú támogatásként; előirányzat-
átcsoportosítással


98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet
lehetséges 
lehetséges
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Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
A kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési stratégiájának megvalósítása.
Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány; költségvetési szerv
külön erre a feladatra létrehozott vagy a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
vissza nem térítendő és/vagy kamattámogatás egy összegben, vagy részletekben, teljesítés-arányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi vagy belföldi szervezet útján felhalmozási és működési célú támogatásként; előirányzat-
átcsoportosítással


A kormány-határozat alapján biztosított vissza nem térítendő támogatás pályázatok útján történő elosztása vonatkozásában az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat, + az alapítvány működési célú támogatása vonatkozásában a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet alapján eltekinthet
lehetséges 
lehetséges
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359340


A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján gazdaságfejlesztési célok megvalósítása.
ECONOMICA HUNGARICA Alapítvány; költségvetési szerv
külön erre a feladatra létrehozott vagy a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
vissza nem térítendő és/vagy kamattámogatás egy összegben, vagy részletekben, teljesítés-arányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi vagy belföldi szervezet útján felhalmozási és működési célú támogatásként; előirányzat-
átcsoportosítással


a 98/2012. 
(V. 15.) 
Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges 
lehetséges

25
359351


Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (MMÖNK) vezetésével elkészült Muravidék gazdaságfejlesztési program és akciótervben foglalt gazdaságfejlesztés megvalósítása.

Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet Lendva; költségvetési szerv
külön erre a feladatra létrehozott vagy a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
vissza nem térítendő és/vagy kamattámogatás egy összegben, vagy részletekben, teljesítés-arányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi vagy belföldi szervezet útján felhalmozási és működési célú támogatásként; előirányzat-
átcsoportosítással


a 98/2012. 
(V. 15.) 
Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges 
lehetséges

26
359362


Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
Az eddig elkészült erdélyi gazdaságfejlesztési stratégiákat alapul véve, a határon túli partnerek bevonásával meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósítása.
Fundatia Pro Economica – Pro Economica Alapítvány;
költségvetési szerv
külön erre a feladatra létrehozott vagy a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
vissza nem térítendő és/vagy kamattámogatás egy összegben, vagy részletekben, teljesítés-arányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi vagy belföldi szervezet útján felhalmozási és működési célú támogatásként; előirányzat-
átcsoportosítással


a 98/2012. 
(V. 15.) 
Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges 
lehetséges
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359373


Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása
Az eddig elkészült felvidéki gazdaságfejlesztési stratégiákat alapul véve, a határon túli partnerek bevonásával meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósítása.
Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
költségvetési szerv
külön erre a feladatra létrehozott vagy a Kormány határozatában foglalt döntés alapján kijelölt külföldi vagy belföldi szervezet bevonásával pályázati úton, a Kormány határozatában foglalt döntés alapján, jogszabály alapján egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
vissza nem térítendő és/vagy kamattámogatás egy összegben, vagy részletekben, teljesítés-arányosan, az intézményrendszer felállításához és működtetéséhez működési és felhalmozási célú, a végső kedvezményezettek részére a külföldi vagy belföldi szervezet útján felhalmozási és működési célú támogatásként; előirányzat-
átcsoportosítással


a 98/2012. 
(V. 15.) 
Korm. rendelet alapján eltekinthet

lehetséges 
lehetséges
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368684


Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása
Az előirányzat célja a hazai vízipar külpiaci tevékenységének elősegítése. Alapvető célkitűzése, hogy támogatást biztosítson a vízipar szereplőinek a kiválasztott súlyponti régiókban a fejlesztési és együttműködési lehetőségekbe történő bekapcsolódáshoz.
magyar és külföldi gazdasági társaság, közalapítvány, társulás, köztestület, szövetkezet, önkormányzat, költségvetési szerv, felsőoktatási intézmény
pályázati úton, valamint egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, teljesítésarányosan; előirányzat-átcsoportosítással


Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat; 

a 98/2012. 
(V. 15.) 
Korm. rendelet alapján eltekinthet



29


Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
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004174


Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
Az előirányzat célja Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságáról szóló hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeinek teljesítése. A tagdíjfizetési kötelezettségeken kívül az előirányzat forrást nyújt a nemzetközi szervezetek által kezdeményezett kötelező jellegű önkéntes felajánlásokra is.
nemzetközi szervezet, továbbá más, a nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő egyéb szervezet 


közvetlen kifizetés
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255390


Európai uniós befizetések
Az előirányzat célja Magyarország Európai Unió által működtetett Európai Fejlesztési Alaphoz (EDF) történő kötelező, valamint az Európai Unió Szíriai Válságra Reagáló Regionális Vagyonkezelői Alaphoz (Madad Alap), továbbá az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához (EUTF) való hozzájárulásainak teljesítése. Az előirányzat felhasználása a kötelezettségvállaló engedélyezését követő kifizetéssel valósul meg.
EDF, Madad Alap, EUTF


közvetlen kifizetés
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349551


Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás
Az előirányzat célja Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási kötelezettség teljesítése az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához.
nemzetközi szervezet, továbbá más, a nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő egyéb szervezet 


egy összegben vagy részletekben, teljesítés-arányosan, közvetlen kifizetés
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Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés


34
241790


Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Az előirányzat célja a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési (a továbbiakban: NEFE) tevékenység kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása.
természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény
pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, teljesítés-arányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás



lehetséges






Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével és kezdeményezésére is teljesíthetők.














Az előirányzat terhére adomány, felajánlás és segély is nyújtható.









35
277045


Humanitárius segélyezés
Az előirányzat célja humanitárius segítségnyújtás teljesítéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosítása.
természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény
pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, teljesítés-arányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás



lehetséges






Az előirányzat céljával összhangban álló kifizetések a magyar külképviseletek közreműködésével és kezdeményezésére is teljesíthetők. Az előirányzat terhére adomány, felajánlás és segély is nyújtható.
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275867


Afganisztán PRT támogatása a NEFE keretében
Az előirányzat célja a NEFE keretében megvalósult afganisztáni PRT program utókezelése.
természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény
pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, teljesítés-arányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat
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331984


EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok
Az előirányzat az EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok előző évi maradványa lebonyolításának a fedezetét tartalmazza. 
természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv illetve az általa fenntartott intézmény
pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, teljesítés-arányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

lehetséges

38
347295


Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
a) együttműködés az Európai Unió országainak, különösen Magyarországnak Ukrajnában történő megismertetése érdekében, e célból kulturális, oktatási, média információs és egyéb fejlesztési programok szervezése, támogatása;
természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, közalapítvány, köztestület, költségvetési szerv, külföldi szervezet, külföldi kormányzati vagy önkormányzati szerv, illetve az általa fenntartott intézmény
pályázati úton, egyedi írásos kérelemre, egyedi döntés alapján
nyújtható
egy összegben vagy részletekben, teljesítés-arányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás

Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 
a) pontja szerinti felhatalmazó nyilatkozat

lehetséges






b) Kárpátalja és Nyugat-Ukrajna területén alsó, közép- és felsőfokú oktatási intézmények, óvodák, egészségügyi, kulturális, szociális és egyházi intézmények fejlesztéséhez való hozzájárulás;














c) az Európai Unió tevékenységéről szóló rendezvények szervezése, kiadványok, cikkek megjelentetése;














d) az előirányzat céljával összhangban az Európai Unió és az Ukrajnában működő külföldi szervezetek közötti hosszú távú kapcsolatteremtés és -fenntartás támogatása, ennek érdekében határon átnyúló gazdasági, kulturális és egyéb projektek, programok és egyéb rendezvények támogatása. Az előirányzat terhére adomány, felajánlás és segély is nyújtható. 
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Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások
Az előirányzat célja az Eximbank Zrt. közreműködésével IFC Trust Fund-hoz, valamint az EU-Afrika Infrastrukturális Alaphoz való hozzájárulás teljesítése. 
nemzetközi szervezet, továbbá nemzetközi kötelezettség teljesítésében részt vevő szervezet


közvetlen kifizetés, illetve Eximbank Zrt.-n keresztül
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352028


Peres ügyek
Fedezetet nyújt a KKM-mel szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére.
magán- és egyéb jogi személy, költségvetési szerv


egy összegben vagy részletekben, teljesítés-arányosan, közvetlen kifizetés, előirányzat-átcsoportosítás
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Fejezeti tartalékok
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352173


Fejezeti stabilitási tartalék
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdése szerinti kormányhatározatban meghatározott cél.
Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény 19. § 
(7) bekezdése szerinti előirányzat-
átcsoportosítás kedvezményezettje


előirányzat-
átcsoportosítás






