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Költségvetési támogatás 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) szerint a  költségvetési 
támogatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás 
központi alrendszeréből ellenérték nélkül, pénzben nyújtott támogatás. A 
költségvetési támogatásnak nem minősülő juttatásokat az Áht. 1.§ 14. a)-n) 
pontjai tartalmazzák. 

A civil szervezetek állami támogatásának különös szabályai (2011. évi 
CLXXV. törvény) 

53.§ (1) Az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy 
kibocsátott támogatói okirat alapján létesített támogatási jogviszonyt az 
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok szabályozzák. 

(2) A Nemzeti Együttműködési Alap terhére nyújtott 56. § (1) bekezdése szerinti, 
és a Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére nyújtott támogatások 
kedvezményezettje lehet az 5000 fő és az az alatti lakosságszámú településen 
székhellyel rendelkező azon civil szervezet is, amelynek vezető tisztségviselője a 
polgármester. 

Szakmai monitoring rendszer 

53.§ (3) Az államháztartás központi alrendszeréből a civil szervezetek részére 
nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, az azonos projekt 
célok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében a miniszter szakmai 
monitoring rendszert működtet. 

(4) A (3) bekezdés szerinti szakmai monitoringrendszer tartalmazza a pályázati 
kiírások, támogatási döntések és támogatások alapvető adatait. 

(5) A fejezetet irányító szerv, az alappal való rendelkezésre jogosult miniszter a 
(3) bekezdés szerinti szakmai monitoring rendszerben történő rögzítés és a 
támogatási programok szakmai összehangolása, azonos projekt célok 
párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében a költségvetési előirányzat 
kezelője előzetes jóváhagyás céljából köteles megküldeni a (4) bekezdés szerinti 
adatokat a miniszter számára. A miniszter a megküldött iratokat megvizsgálja és 
15 napon belül elektronikus úton jelez vissza azok tudomásulvételéről, vagy 
indokolási kötelezettség mellett a jóváhagyás megtagadásáról. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét a fejezetet irányító szerv, az alappal 
való rendelkezésre jogosult miniszter, illetve a költségvetési előirányzat kezelője 
a kincstár útján teljesíti. A kincstár az általa működtetett monitoring rendszerben 
történő rögzítéssel egy időben az erre a célra rendszeresített számítógépes 
rendszeren keresztül küldi meg az adatokat a miniszter számára a Civil 
Információs Portálon történő közzététel céljából. 

54.§ Az 53. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni az államháztartás 
alrendszereiből folyósított pénzeszköz esetén, ha 
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a) annak rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelősségébe 
tartozó, jogszabályban, vagy kormányhatározatban meghatározott feladat, vagy a 
feladat egy részének ellátását célozza, vagy 

b) annak nyújtása normatív alapon, vagy a központi költségvetésről szóló 
törvényben nevesített szervezetek támogatása keretében, vagy a személyi 
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szftv.) szerint történt, vagy 

c) az az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból részben 
vagy egészben támogatott tevékenység fedezetét jelenti. 
 


