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MKIK támogatása
Az előirányzat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyes közfeladatainak költségvetési támogatására szolgál. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, köztestület
1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
előleg folyósítható
egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
-
beszedési megbízás 
-
-
-
70
Munkaerőpiaci és képzési feladatok
71
 359084
 
 
 Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási tevékenység finanszírozása
 Az előirányzat forrást biztosít a Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatás keretében megszervezett képzések kapcsán felmerült kiadásokhoz a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló miniszteri rendelet alapján.
 költségvetési szerv
 A szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív támogatásáról szóló miniszteri rendelet alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatói okirattal.
 előleg folyósítható
 egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 -
 -
 igénybe vehető
 -
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 Eredeti előirányzattal nem rendelkező 
előirányzatok
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 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések
 Turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak infrastruktúrájának és járműparkjának felújítása, fejlesztése.
 MÁV Zrt.

A támogatás a kedvezményezett által harmadik fél részére továbbadható
 Egyedi miniszteri döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.
 előleg folyósítható
 egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 beszedési megbízás
 -
 -
 -
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 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása
 Az előirányzat célja a MÁV Zrt. pályahálózatán lévő, rendkívül leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítási programjának folytatása, a legsürgetőbb hídrekonstrukciós munkák elvégzése. Az előirányzat a
MÁV Zrt. által elkészített, az előirányzat terhére elvégzendő feladatok tételes - felhasználási ütemezéssel és indoklással ellátott - felhasználási javaslatát tartalmazó, a miniszter
által elfogadott projekt szintű intézkedési terv szerint kerül felhasználásra.
 MÁV Zrt.
 Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére kiadott támogatói okiratútján.
 előleg folyósítható
 egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan, az Intézkedési tervvel összhangban
 -
Támogató a MÁV Zrt. esetén az Ávr. 84. § (1) bekezdés g) pontja alapján eltekinthet a biztosítéktól. 
 -
 -
 -
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 Vasúthálózat fejlesztése
 Az előirányzat célja a vasúthálózat és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, felújítása, átalakítása. Az előirányzat fedezetet nyújt az EU-társfinanszírozású vasúti projektek EU által nem finanszírozott költségeire is az egyes projektek előkészítéséhez, a hatósági engedélyezéshez és a Kohéziós Alap projektek lezárásához kapcsolódóan. Az előirányzat biztosít fedezetet a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza felújításának megvalósításához szükséges feladatokhoz.
 MÁV Zrt.; NIF Zrt.
 Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés vagy a részére kiadott támogatói okirat útján.
 előleg folyósítható
 egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
Támogató a MÁV Zrt. esetén az Ávr. 84. § (1) bekezdés g) pontja alapján eltekinthet a biztosítéktól
 -
 -
 -
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 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés
 Az előirányzat fedezetet biztosít a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő további infrastruktúra fejlesztésére a befektetői igényeknek megfelelően.
 Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság
 Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.
 előleg folyósítható
 egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan előirányzat-átcsoportosítás útján
 -
 -
 -
 igénybe vehető
 -
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 Kiemelt közúti beruházások
 
 
 Az előirányzat fedezetet biztosít a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozattal összhangban a
 kiemeltnek nyilvánított, középtávon megvalósítani tervezett országos közúti beruházások megvalósítására, illetve azoknak az európai uniós támogatási szerződésben meghatározott elszámolható költség összegét meghaladóan felmerülő költségei, valamint az európai uniós forrásból el nem számolható költségei finanszírozására.
Az előirányzat finanszírozza különösen
a) az M85 autóút Csorna-Sopron országhatár közötti szakasz fejlesztését;
b) Szolnok megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M4);
c) az M4 autópálya Abony-Fegyvernek közötti szakasz újraindítását (őrzés, katasztrófa elhárítás);
d) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M8);
e) Békéscsaba megyei jogú város megközelítésének biztosítását (M44);
f) a 23. és 25. főutak Bátonyterenye-Ózdközötti szakaszának fejlesztését;
g) a 471. sz. főút Debrecen - Mátészalka közötti szakaszának fejlesztését;
h) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű) megvalósításához kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedéseket, fakivágási és csereerdősítési tevékenységeket;
i) a 813. Győr keleti elkerülő (II. és III. ütemű)
megvalósítását;
j) a 102. sz. főút megépítésével Esztergom-M1 autópálya irányú kapcsolat fejlesztését;
k) Nyíregyháza, 36. számú főút és a 3317. j. út
kereszteződés (Mező utcai csomópont) átépítését;
l) Pilisvörösvár 10. számú főúti aluljáró jégmentesítését;
m) 76. számú főút Balatonszentgyörgy- Fenékpuszta-Keszthely elkerülő megvalósítását;
n) KözOP útépítési projektek támogatási szerződés zárás után 2016. évben felmerülő költségeit,
o) a határ menti útépítési projektek előkészítését és előfinanszírozását;
p) IKOP/CEF útépítési projektek előkészítését;
q) miniszteri döntés alapján egyéb kiemelt közúti beruházások előkészítését és megvalósítását.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.
 NIF Zrt.,
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
 
 
 Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére támogatási szerződés útján
 
 
 előleg folyósítható
 
 
 egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 
 
 -
 
 
 beszedési megbízás
 
 
 -
 
 
 -
 
 
 -
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 TEN-T projektek
 Az előirányzat célja a transz-európai közlekedési hálózatok (TEN-T) alapjából támogatott közlekedésfejlesztési projektek, valamint az azokhoz tartozó kiegészítő munkák finanszírozása. Az előirányzat terhére vasúti megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a szárazföldi és a folyami közlekedést érintő projektek végrehajtása, valamint forgalomszabályozó és információs rendszerhez kapcsolódó projektek kivitelezése támogatható.
 Az ITM Igazgatás (mint a projektek Kedvezményezettje) és a Megvalósítók [MÁV Zrt., Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, Magyar Közút Nzrt, Budapest Közút Zrt., NIF Zrt.], gazdasági társaságok, önkormányzatok
 Az egyes TEN-T projektek Megvalósítóival kötött támogatási szerződés alapján.
 előleg folyósítható
 részletekben történő beszámoló elfogadását követő finanszírozással, illetve szállítói kifizetéssel időarányosan vagy teljesítésarányosan, előirányzat- átcsoportosítás útján
 -
 beszedési megbízás
 -
 -
 -
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 A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása
 Az előirányzat célja az elővárosi közösségi közlekedési közszolgáltatás teljesítése kapcsán felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek megtérítése, a fővárosi elővárosi közlekedés likviditásának biztosítása érdekében.
 Budapest Főváros
Önkormányzata;

Budapesti Közlekedési Központ, mint kijelölt közlekedésszervező;

 Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezett részére, támogatási szerződés útján.
 -
 egyösszegű vagy részletekben történő kifizetés időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 beszedési megbízás
 -
 -
 -

 
 
 
 
 
 a fővárosi elővárosi közlekedést működtető társaság
 
 
 közszolgáltatási szerződés
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Intermodális csomópontok fejlesztése
Az előirányzat fedezetet biztosít:
a) a Modern Városok Program keretében megvalósuló közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1552/2017. (VIII.18.) Korm.határozat alapján a kecskeméti, a dunaújvárosi, a zalaegerszegi és a szombathelyi intermodális csomópont beruházások előkészítéséhez.,  
b) a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítési feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1219/2018. (IV. 20.) Korm. határozat értelmében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont megvalósításához kapcsolódó kármentesítéshez,
c) a Modern Városok Program keretében az egri intermodális csomópont előkészítéséhez.
 NIF Zrt.
Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.
előleg folyósítható
egyösszegű vagy részletekben történő kifizetés időarányosan vagy teljesítésarányosan
-
beszedési megbízás
-
-
-
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 Tengelysúly-mérő rendszer és kapcsolódó beruházások
 Az előirányzat fedezetet biztosít - a tengelysúly vagy össztömeg tekintetében túlterhelt járművek közlekedésének visszaszorítása érdekében - tengelysúlymérő-rendszer és a kapcsolódó beruházások megvalósításához.
 NÚSZ Zrt.
 Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.
 előleg folyósítható
 egyösszegű vagy részletekben történő kifizetés időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 beszedési megbízás
 -
 -
 -
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 Budai vasúti közlekedés fejlesztése
 Az előirányzat fedezetet biztosít az alábbi feladatok elvégzéséhez:
- a Déli pályaudvar jövőbeni funkciójának hatásvizsgálata,
- a Déli üzemi pályaudvar megszüntetéséhez és a Kelenföldi vasúti vágányhálózati és létesítményi kapacitásbővítéshez szükséges hatásvizsgálat és tendertervek elkészítése,
- környezetvédelmi felmérés és organizációs vizsgálatok. 
 MÁV Zrt.
 Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.
 előleg folyósítható
 egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 beszedési megbízás
 -
 -
 -
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 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
 A felhasználás célja, hogy a korábbi években indított, elsősorban kivitelezési projektek (így többek közt helyi jelentőségű hidak, csomópontok) befejezésére, a területszerzés lezárására, a vagyonátadások befejezésére, a megszerzett építési engedélyek meghosszabbítására, a mérnök lebonyolítási költségek biztosítására, valamint a máshol el nem számolható költségek fedezetére, így különösen az M43 autópálya és a 43. számú főút közötti átkötés (Nagylak elkerülő) kiépítésére, a Kisvárda város közútfejlesztési projektjeire“M2 autópálya Dunakeszi északi csomópont és a 2. számú főút közötti összekötő út építésére, Budakalász-Pomáz elkerülő út 11. sz. főút és 1111. sz. út közötti szakasz előkészítésére és kivitelezésére,
Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút hiányzó szakaszainak kivitelezésére, továbbá minden olyan közútfejlesztési projektre forrást biztosítson, amelynek fedezeteként a Kormány döntésével ezen előirányzatot jelöli meg.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékre és kincstári díjakra.
 NIF Zrt;

Magyar Közút NZrt.;
 Egyedi döntéssel és a NIF Zrt.-vel vagy a Magyar Közút 
NZrt.-vel, mint kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.
 előleg folyósítható
 egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 beszedési megbízás
 -
 -
 -
84
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Kőszeg városkörnyéki közlekedés fejlesztése
Az előirányzat fedezetet biztosít a “Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely-Kőszeg GYSEV fejlesztéshez kapcsolódó)” című projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1986/2017. (XII.19.) Korm. határozata alapján, 
- a Kőszeg városban megvalósítani tervezett projekt előkészítésére; 
- a projekt előkészítésére és kivitelezésére. 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
Kőszeg Város Önkormányzata 
Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettekkel támogatási szerződés útján.
előleg folyósítható
egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel
-
beszedési megbízás
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Városi közúti projektek
Az előirányzat fedezetet nyújt a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) Korm. határozat szerinti feladatok támogatására.
NIF Zrt. 

a kijelölt kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján
előleg folyósítható
egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

beszedési megbízás
-
-
-
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 Nemzeti beruházás 
 ösztönzési célelőirányzat
 Az előirányzat célja az előirányzat forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátása.
 az előirányzat forrásai terhére megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségek jogosultjai
 -
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 







 eljárási díjak, perköltség







87
229166


 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
 Az előirányzat célja az előirányzat 
 forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátása. 
 az előirányzat forrásai 
 terhére megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó, elsősorban követeléskezelési feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségek jogosultjai
 -
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 
 -
 







 eljárási díjak, perköltség
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 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése
 Az előirányzat fedezetet biztosít a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztésére. 
 helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv,
civil szervezet, gazdasági társaság
 Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettekkel kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján.
 előleg folyósítható
 egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 beszedési megbízás
 -
 -
 -
89
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 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 
 Az előirányzat célja támogatás nyújtása az egy- vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon, családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot növelő beruházásokra, az alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására, valamint zöldgazdaság- fejlesztéssel és energetikával összefüggő hazai és nemzetközi pályázatokon történő részvételhez szükséges - az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerinti saját forrásnak nem minősülő - források finanszírozására.
1. Az előirányzatból a következő tevékenységek finanszírozhatók:
a) épületenergia-hatékonyság növelése,
b) alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások, középületek építésének támogatása,
c) lakóépületek, lakások, középületek utólagos hőszigetelési feladatai, homlokzatok és födémek utólagos hőszigetelése, épületgépészeti rendszerei, épület-villamos rendszerei korszerűsítésének, felújításának támogatása,
d) nyílászárók energiatakarékos felújítása vagy cseréje, 
e) megújuló energia felhasználásának növelése lakóépületen, középületen történő beruházással,
f) megújuló energiafelhasználás növelése, hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, -tárolásra, -szállításra és a hálózatba való esetleges visszatáplálásra,
g) hőleadók egyedi szabályozásához szükséges berendezések, termosztatikus szelepek lakásonkénti beszerelése, ennek keretében
ga) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti
költségmegosztására alkalmas mérőeszközök lakásonkénti
beszerelése,
gb) a lakóépület közös tulajdonban álló fűtési rendszerének, középület fűtési rendszerének az átalakítása strangszabályozók beépítésével vagy cseréjével, egycsöves fűtési rendszer átalakításával a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása,
h) energia-megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének támogatása,
i) energiatakarékossági szemlélet kialakításának támogatása,
j) európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és energetikai mintaprojektek megvalósításának támogatása, illetve hazai és nemzetközi pályázatokon való részvételhez szükséges - az Ávr. 76. § (2) bekezdése szerinti saját forrásnak nem minősülő - forrás, valamint a nyertes projektek végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása a következő témakörökben:
ja) regionális energiakoncepciók, stratégiák kialakítása, összehasonlítása,
jb) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálás,
jc) Magyarországon megvalósuló környezetbarát technológiai fejlesztés, innováció, megújuló és alternatív energia hasznosítása, energiahatékonyság növelése,
jd) zöldgazdaság-fejlesztéssel, energetikával összefüggő tudásmegosztás, legjobb nemzetközi gyakorlatok átvétele, standardok kialakítása.
2. Az előirányzat fedezetet nyújt az 1. pont h)-j) alpontja szerinti tevékenységek ellátásához, amelynek feltételeit az erre vonatkozó támogatási, vállalkozási, megbízási, hazai társfinanszírozási, illetve partnerségi megállapodás tartalmazza.
 magánszemély, társasház,
lakás-szövetkezet,
települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság,
civil szervezet, egyházi jogi személy 
 Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján.
 
 
 
 előleg folyósítható
 
 
 
 egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan vagy előirányzat- átcsoportosítás útján

vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, hazai társfinanszírozási, illetve partnerségi megállapodás útján
 
 
 
 -
 
 
 
 beszedési megbízás
 
 
 
Igénybe vehető
 
igénybe vehető
 
 
 
 -
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 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
 Az előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás nyújtása.
Az előirányzatból az alábbi tevékenységek finanszírozhatók:
a) utólagos hőszigetelési feladatok és épületgépészeti rendszerek korszerűsítésének, felújításának,
b) megújuló energiafelhasználás növelésének,
c) egycsatornás gyűjtő kémények korszerűsítésének, felújításának,
d) energia megtakarítással járó beruházások és azok előkészítésének
pályázati úton történő támogatása, valamint 
költségei.
 magánszemélyek, önkormányzatok
 Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján nyújtható.



 előleg folyósítható
 egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 beszedési megbízás
 Igénybe vehető
 -
 -
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 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai
 
 1. Az előirányzatból támogatás nyújtható a következő
célokra:
a) épületenergiahatékonyság növelése,
b) megújuló energia felhasználásának növelése,
c) távfűtő rendszerek hatékonyságának növelése,
d) alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,
e) világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,
f) nyelők létesítésének elősegítése,
g) a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás- csökkentés,
h) környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az költséghatékony módon igazolható kibocsátás csökkentést eredményez hosszú távra, illetve
i) egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása.
 2. Kamattámogatás a támogatást igénylő és a pénzintézet között létrejött hitelszerződésben meghatározott futamidőre, de legfeljebb a tárgyévet követő két évre nyújtható. A kamattámogatás mértéke a fizetendő kamat
100%-át is elérheti, figyelemmel az Atr.-ben meghatározott támogatási intenzitásra.
3. Az előirányzat legfeljebb 5%-ig felhasználható az előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a Vevővel kötött szerződésben előírtak szerinti felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, és az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére (auditáltatására).
 Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - belföldi székhelyű gazdasági társaság, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, társasház- közösség, valamint
természetes személy.
 
 
Kifizetésben részesülhet továbbá a Kezelő szerv az előirányzat működtetésre elkülönített forrás terhére, kivéve, ha a támogatás biztosításáról Korm. határozat rendelkezik
 Az F:92 mező 1. és 2. pontjában foglalt tevékenységek esetében pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján nyújtható.
 
 
Az F:92 mező 3. pontjában foglalt tevékenységek esetében a kijelölt kezelő szervvel kötött támogatási szerződés vagy a részére kiadott támogatói okirat útján.
 
 előleg folyósítható
 
 egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 
 -
 
 beszedési megbízás
 
-
 Igénybe vehető 
 -
 
92
236355
 
 
 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
 Az előirányzat a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) kamattámogatásainak finanszírozására használható fel. 
 MFB Zrt.
 A MFB Zrt. és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közötti támogatási szerződésnek megfelelően.
 -
 egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 beszedési megbízás
 -
 igénybe vehető
 -
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 Energiahatékonyság javításának támogatása
 1. Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló következő célokra:
a) megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére;
b) megújuló energia felhasználásának növelésére;
c) energiahatékonyságot javító intézkedésekre;
d) az ÜHG kibocsátás-csökkentését eredményező
beruházásra, intézkedésre;
e) klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi szemléletformálásra;
f) alacsony energiafelhasználású épületek építésének támogatására.
 Kifizetésben természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, települési önkormányzat;
nemzetiségi önkormányzat; költségvetési szerv; gazdasági társaság; civil szervezet továbbá
egyházi jogi személy részesülhet.


pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján nyújtható.

 
 előleg folyósítható
 
 egy összegben vagy részletekben, a beszámoló vagy a részbeszámoló elfogadását követő folyósítással időarányosan vagy teljesítésarányosan
 
 -
 
 1) beszedési megbízás
2) zálogjog
3) garancia
4) kezesség
5) óvadék
 
-
 
 -
 
 -
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A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése
A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló
341/2013. (IX. 25.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, az Európai Bizottság által a derogációs kérelemben jóváhagyott
1. intelligens hálózat mintaprojekt (Brüsszel, 2012.11.30. C(2012)8675 final), és
2. az összekötő gázvezeték (Brüsszel, 2010.10.13. C(2010)6980 final) beruházások támogatása.
KOM Központi Okos Mérés Zrt.
Egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés útján
előleg folyósítható
részletekben történő kifizetéssel teljesítményarányosan, utófinanszírozással
-
beszedési megbízás

-
-
-
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Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai
Az előirányzat fedezetet nyújt:
 1. A közterületen elhagyott hulladékok felszámolásának, és 
2. a hulladékelhagyó magatartás visszaszorításának támogatására.
 közhasznú civil szervezet
 egyedi döntés alapján
 -
 részletek- 
ben történő
kifizetéssel
 -
 1. beszedési megbízás,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
 -
 -
 -
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Hulladék-
lerakási járulékból finanszí-
rozott feladatok
 1. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013 (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet), valamint a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet) meghatározott célok, és 
2. a 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető működési és fejlesztési költségek támogatása. 
 1. költségvetési szerv
2. az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató
3. egyéni vállalkozó
4. civil szervezet
5. gazdasági társaság
6. helyi önkormány-
zat
 4. települési önkormány- 
zat
5. hulladék- 
gazdálkodási közszolgál- 
tatási feladatot ellátó önkor- 
mányzati társulás
6. hulladék- 
gazdálkodási közszolgál- 
tatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet
7. a katasz- 
trófavédelmi szerv kártalanítást megállapító határozatában foglalt gazdálkodó szervezet
8. köztestület
 pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján
 
 indokolt esetben előleg folyósítható
 1. egy összegben, vagy
2. részle- 
tekben történő kifizetéssel
 -
 1. beszedési megbízás,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.
 -
 -
 -
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 Állami többletfeladatok
 Az előirányzat a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátásának fedezetére szolgál, amely feladatok elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá az előirányzat biztosít forrást egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására.
 helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány
Egyedi döntéssel támogatási szerződés vagy támogatói okirat útján.
 előleg folyósítható
 egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan előirányzat- átcsoportosítás útján
 -
 beszedési megbízás
 -
 
 -
98
361006
 
 
 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása
 Az előirányzat célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetése biztosításának támogatása.
 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, a feladatellátásban közreműködő gazdálkodó szervezetek
 Egyedi döntéssel és a kijelölt kedvezményezettel megkötött támogatási szerződés útján.
 előleg folyósítható
 egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel
 -
 1. beszedési megbízás
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség
 -
 -
 -
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Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása
Az előirányzat fedezetet biztosít a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére – a február végi, március eleji rendkívüli hideg miatt – a téli rezsicsökkentés részeként meghatározott egyszeri állami támogatás nyújtásához.

A juttatás ellenértékét az energiapolitikáért felelős miniszter az előirányzat terhére, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatszolgáltatása alapján téríti meg a távhőszolgáltatóknak.
 távhőszolgáltatást végző költségvetési szervek, gazdasági társaságok, gazdálkodó szervezetek
támogatói okirat
előleg folyósítható
 egyösszegű kifizetéssel
-
-
-
-
-
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 Magyar találmányok külföldi bejelentése
 Az előirányzat
a) találmányok, növényfajták, használati minták oltalmának külföldön történő megszerzésére, fenntartására és megújítása költségeinek biztosítására,
b) a magyar szellemi termékek hasznosításának elősegítésére, a külföldön értékesített magyar áruk utánzásának megakadályozására szolgáló kiadások költségeinek fedezetére szolgál. 
 természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó
 Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
 -
 egyösszegű kifizetéssel
 -
beszedési megbízás 
 -
 -
 -
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 Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
 1. Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása, mely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.
Egy kis- és középvállalkozás által megvalósítandó fejlesztés ezen előirányzat keretében összefoglalóan projektnek minősül. A támogatandó tevékenység az alábbi területek valamelyikéhez kapcsolódik:
- építőipar TEÁOR szám szerint: 41.10-43.99 közötti és a 71.11 tevékenység, valamint a 71.12, 71.20. tevékenységi körök, amennyiben a projekt elválaszthatatlanul kapcsolódik építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához.
2. Az előirányzat terhére egy kedvezményezett részére legalább 25 millió forint összegű támogatás nyújtható.
A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a támogatási szerződésben kerül meghatározásra és rögzítésre, a támogatási kategóriák függvényében.
3. Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4-5. pontban foglaltak szerint:
a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
d) információs technológia-fejlesztés,
e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések,
f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
g) immateriális javak beszerzése,
h) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
4. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
5. A 3. pontban foglalt támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős teljesítmény-növekedés,
c) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
d) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is, valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.
 1. Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások, amennyiben
a) 41.10-43.99 TEÁOR közötti vagy a 71.11. TEÁOR tevékenységi területen működnek, valamint a 71.12, 71.20. tevékenységi körök, amennyiben a projekt elválaszthatatlanul kapcsolódik építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához,
b) alkalmazotti létszámuk 10 és 249 fő között van,
c) vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
d) a támogatás ösztönző hatásokkal bír.
2. Nem nyújtható támogatás az 1. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
ca) ismételten,
cb) a korábbival azonos és
cc) ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
e) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
f) a benyújtóval szemben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

Kifizetésben részesülhet továbbá a Kezelő/lebonyolító szerv az előirányzat terhére.
 1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren kívül, kérelem útján - támogatási szerződéssel.
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján - támogatási szerződéssel.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel.

 előleg folyósítható
 előirányzat-átcsoportosítással, 
egyösszegű kifizetéssel,
részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 Biztosíték lehet:
a) beszedési megbízás 
b) óvadék,
c) a) pont vagy b) pont szerinti biztosíték mellett, amennyiben a támogatás 200,0 millió forintot meghaladja 200,0 millió forint feletti összeg tekintetében pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia,
d) a) pont vagy b) pont szerinti biztosíték mellett, amennyiben a támogatás 200,0 millió forintot meghaladja 200,0 millió forint feletti összeg tekintetében pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség.
ÉMI NKft.
igénybe vehető
 -
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 NER300 projekt megvalósítása
 Az előirányzat az Európai Bizottság NER300 programjaiban közvetlenül támogatást nyert hazai projekt megvalósítására nyújt fedezetet. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.
 gazdasági társaság
 Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogató okirat útján 
 -
 egyösszegű kifizetéssel

 -
 -
 -
 -
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Jedlik Terv
  
 
 
 
 
 

 
 
Az előirányzat fedezetet biztosít
a) az elektromos meghajtású gépjármű megvásárlásának támogatására,
b) töltőinfrastruktúra kiépítésére,
c) az E-Mobi Nonprofit Kft. elektromobilitási tevékenységével összefüggő működési költségeire,
d) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó működési költségekre,
e) az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, elszámolási és kontrollrendszer kiépítésére és működtetésére,
f) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó tamulmányok, tervek, koncepciók kidolgozásának a finanszírozására,
g) az elektromobilitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó
marketing és promóciós tevékenység kiadásaira.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.
  
 
 
 
 
 
 
 
természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtói iroda, egyéni közjegyző, közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda
  
Pályázat vagy egyedi döntés alapján kötött támogatási szerződés vagy kiadott támogató okirat útján 
  
 
 
 
 
 
 
 
előleg folyósítható
  
 
 
 
 
 
 
 
egyösszegben vagy  részletekben, a beszámoló elfogadását követő folyósítással időarányosan vagy  időarányosan vagy teljesítésarányosan
  
 
 
 
 
 
 
 
-
 Bizotsíték lehet:
a) beszedési megbízás.
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék,
f) törzs-
könyvi bejegyezés.
  
 
 
 
 
 
 
 
-
  
 
 
 
 
 
 
 
igénybe vehető
  
 
 
 
 
 
 
 
-









visszterhes polgári jogi szerződés alapján
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 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások
 Az előirányzat célja:
a) a szakképzési rendszer átalakításával összefüggő kiadások,
b) Szakképzési Centrumokhoz kapcsolódó felújítás, fejlesztés, beruházás támogatása.

 gazdasági társaság, költségvetési szerv, önkormányzat, központi kezelésű előirányzat, civil szervezet
 1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
kívül, kérelem útján, vagy pályázati rendszerben – költségvetési szerv esetén támogatói okirattal, nem költségvetési szerv esetén egyedi döntés szerint támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül - támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
3. Ávr. 101/A. § szerinti támogatói okirattal.
 előleg folyósítható
 egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 






 beszedési megbízás 
 
 igénybe vehető
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 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése
 Az előirányzat fedezetet biztosít:
a) a volt ferences rendház épületének többfunkciós fejlesztést biztosító, pályaorientációs központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos kutató- és módszertanfejlesztő központként a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ előkészítő, átalakítási, rekonstrukciós, felújítási és beruházási munkálatok
elvégzésére,
b) az a) ponthoz kötődően a szomszédos régészeti épület felszíni rendezésére, a váci ferences templom külső rekonstukciójára,
c) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ berendezéseire, eszközbeszerzéseire,
d) a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ működéséhez, szakmai tevékenységének az ellátásához és ezzel összefüggésben a szakmai koncepció elkészítéséhez és a részletes szakmai program kidolgozásához.
e)  a váci munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő speciális fejlesztő központ ingatlanán a kertépítészeti, továbbá a közlekedési infrastruktúra megfelelő kialakítására.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a felhasználással kapcsolatban az ITM-et terhelő pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra. 
 egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, költségvetési szerv
 1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
kívül, kérelem útján – költségvetési szerv esetén támogatói okirattal, nem költségvetési szerv esetén egyedi döntés szerint támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal.
2. Ávr. 101/A. § szerinti támogatói okirattal.
 előleg folyósítható
 egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan
 -
 beszedési megbízás 
 -
 -
 -

