
A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi 
működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását 
segítő szervezetek költségvetését tartalmazza. 
 
A fejezethez egy "fejezeti" jogosítvánnyal rendelkező intézménycsoport tartozik. A 
fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 
alá besorolt költségvetési intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a 
miniszter, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím tekintetében a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter. 
 
A fejezet 2010. évi kiadási előirányzata 88,2 milliárd forint, bevételi előirányzata 21,4 
milliárd forint, támogatása 66,8 milliárd forint. 
 
A fejezet tartalmazza továbbá a „Tartalékok” címet, amelyen belül a költségvetés 
általános tartaléka, valamint a céltartalékok előirányzatai, illetőleg a stabilitási tartalék 
szerepel. A felhasználásról a kormány dönt, kezelésük a Pénzügyminisztérium 
feladata. 

 
1. Cím: Miniszterelnöki Hivatal 
 
A költségvetési cím feladata a miniszterelnök, a miniszter, a tárca nélküli miniszterek, 
valamint a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) kormánybiztosainak, államtitkárainak és 
szakállamtitkárainak munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai 
feltételek biztosítása. Az Igazgatás alcímen az igazgatási létszámhoz kapcsolódó 
közvetlen kiadások, míg a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF) alcímen a 
működési feltételeket biztosító kiadások jelennek meg. 
 
1/1 Alcím: Miniszterelnöki Hivatal igazgatása 
 
A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatáskörét a 29/2008. (II. 19.) 
Korm. rendelet határozza meg. A MeH szervezeti keretei között működik a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda, a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló más 
szervezeti egység és tanácsadó testület, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat 
irányító tárca nélküli miniszter és titkársága, valamint a társadalompolitika 
összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter és titkársága. Ezen felül a tárca 
nélküli miniszterek irányítása alatt álló államtitkárok és titkárságaik, a Nemzeti 
Biztonsági Felügyelet, a Nemzetbiztonsági Iroda, továbbá a kormánybiztos és 
titkársága, illetőleg a meghatározott szakmai feladattal megbízott államtitkárok, illetve 
szakállamtitkárok és titkárságaik, valamint a közvetlen felügyeletük alatt álló 
főosztályok. 
 
A 2010. évi költségvetési javaslat összeállításánál szerkezeti változásként a kiadásoknál 
(-394,6 millió forint) szerepelnek az alábbiak: 
 
• minisztériumok átszervezésével kapcsolatos előirányzat-átrendezések miatt   



 + 10,5 millió forint, 
• a 2009. évi zárolás két ütemének bázisba építése -164,1 millió forint, 
• az 5 %-os járulékcsökkentés hatásának elvonása - 224,7 millió forint,  
• tételes EHO megszüntetés miatti elvonás - 16,2 millió forint, 
• egyéb báziscsökkentés -594,2 millió forint, 
• fejezeten belüli átcsoportosítás és egyéb korrekció + 598,3 millió forint. 
• saját bevétel csökkentése miatti változás - 4,2 millió forint, 
 
A szerkezeti változásokhoz - 46,0 millió forint szintrehozás kapcsolódik. 
 
A MeH 2010. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése 
 

Megnevezés Támogatás 
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

1. 2009. évi eredeti előirányzat 6.383,2 737
2. Szerkezeti változások - 390,4 - 1
Zárolás bázisba építése - 164,1 
Egyéb báziscsökkentés - 594,2 
Járulékcsökkentés - 224,7 
EHO megszüntetés - 16,2 
Fejezeten belüli korrekció + 598,3 
KHEM – MeH megállapodás + 64,6 7
MeH – NFGM megállapodás  - 55,1 - 5
MeH – IRM megállapodás  - 23,4 - 2
KHEM – MeH megállapodás + 30,2 
MeH – HM megállapodás  - 5,8 - 1
3. Bázis előirányzat (1+2) 5.992,8 736
4. Szintrehozás - 46,0 - 6
KHEM – MeH megállapodás + 12,9 1
MeH – NFGM megállapodás  - 34,5 - 3
MeH – IRM megállapodás  - 18,5 - 4
MeH – HM megállapodás  - 5,9 
5. 2010. évi alapelőirányzat (3+4) 5.946,8 730
6. Előirányzati többletek - - 
2010. évi javasolt előirányzat (5+6) 5.946,8 730

 
A Hivatal tervezett bevételi előirányzata a 2009. évi 7,7 millió forintról 3,5 millió 
forintra csökken. 
 
 
 
 
 
 
 



1/2 Alcím: Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 
 
 
A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII.23.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően a KSzF feladata, hogy a működéshez szükséges 
szolgáltatásokat egységes elvek alapján, integrált szervezetben, integrált módon 
biztosítsa. 
 
Legfontosabb tevékenységei körében változatlanul ellátja a központosított 
közbeszerzési feladatokat, emellett a HM kivételével végzi valamennyi minisztérium 
intézményi működéséhez szükséges ellátási, üzemeltetési, vagyonkezelési feladatokat.  
 
A KSzF 2009. év júniusától integrált szervezetben végzi a minisztériumok ellátásával, 
üzemeltetésével összefüggő szakmai feladatokat, 2010. évtől ennek megfelelően a 
rendelkezésre álló források integrációjára is sor kerül. 
 
A források integrált felhasználásával, a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítással, a bevételek növelésével, valamint egyéb megtakarítással 
finanszírozható a 2010. évi feladatellátás. A megtakarítást célzó intézkedések közül 
legjelentősebb az üdültetési rendszer átalakítása. 
 
A költségvetési javaslat szerkezeti változásként tartalmazza a központi intézkedések, a 
2009. évben megkötött költségvetési megállapodások, a feladatváltozások hatását, a 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat. 
 
 
A KSzF 2010. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése 
 

Megnevezés Támogatás     
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

1. 2009. évi eredeti előirányzat  14.388,3 864
2. Szerkezeti változások -2.009,0 -5
Zárolás bázisba építése -563,1   
Egyéb báziscsökkentés -1.374,6   
Járulékcsökkentés -122,6   
EHO megszüntetés -16,5   
NFGM-KSzF gépjárművezetők illetményemelése 0,9   
ÖM-KSzF József A. u. tűzoltókészülékek karbantart. 0,3   
KSzF - IRM KGF Ó u. üzemeltetés -13,1 -5
ÖM-KSzF József A. u. védelme 36,0   
MeH-KSzF-HM -0,2 



KEKKH-KSzF feladatátvétel 43,9 
3. Bázis előirányzat (1+2) 12.379,3 859
4. Szintrehozás -8,5 0
IRM KGF-KSzF Ó u. üzemeltetés -8,3   
HM-MeH-KSzF -0,2 
5. 2010. évi alapelőirányzat (3+4) 12.370,8 859
6. Előirányzati többletek 0 0
2010. évi javasolt előirányzat (5+6) 12.370,8 859
 
 
2. Cím: Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
 
A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSzK) 
2010. évi tervezett tevékenysége a hatályos jogszabályi rendelkezések, az Alapító 
Okirat, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján került meghatározásra. 
 
A KSzK ellátja a köztisztviselők iskolarendszeren kívüli képzéséhez, 
továbbképzéséhez, a közigazgatási vezetőképzéshez, a köztisztviselői 
vizsgarendszerhez és mindezek országos módszertani központjaként végzett 
feladataihoz kapcsolódó, továbbá az EU integrációval összefüggő egyes képzési, 
szervezési, menedzselési teendőket.  
 
Ellátja továbbá a köztisztviselők pályáztatásával kapcsolatos teendőket, gondoskodik 
valamennyi köztisztviselői és közalkalmazotti pályázat egységes, elektronikus 
formában történő közzétételéről és módszertani támogatást nyújt a szakszerű 
közigazgatási kiválasztás kialakítása érdekében.  
 
Ezeken felül gondoskodik a köztisztviselői teljesítményértékeléssel kapcsolatos 
koordinációs és információs feladatok elvégzéséről, ellátja és koordinálja a pályakezdő 
diplomások munkatapasztalat-szerzését segítő ösztöndíjas program működtetésével 
kapcsolatos feladatokat és biztosítja a központi közigazgatás integrált HR informatikai 
rendszerének decentralizált működését. 
 
A 2010. évi feladatok végzéséhez - nagyrészt uniós finanszírozás keretében - jelentős 
módszertani fejlesztésekre kerül sor.  
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján 2009. 
júliustól jelentős feladat a központi közigazgatás területi szerveinek és a Közigazgatási 
Hivatalok vezetőinek egységes módszertan szerinti kiválasztása. 
 
Továbbra is feladatként jelentkezik a TÉR működtetéséhez kapcsolódó koordinációs 



és monitoring tevékenység. 
 
A már jelzett uniós finanszírozású feladatok mellett konzorciumi partnerként részt 
vesz a 2011-es EU-elnökségi feladatokat ellátó tisztviselők angol és francia nyelvi 
képzésében, a 2011-es EU-elnökségi feladatokban részt vevő tisztviselők EU 
kompetencia fejlesztésében. 
 
Az Államreform Operatív Program keretében 2009. évében záruló 
„Teljesítményértékelési képzések” projekt-zárási, elszámolási és fenntarthatósági 
feladatainak az ellátása is jelentkezik. 
 
A KSzK 2010. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése 
 

Megnevezés Támogatás 
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

1. 2009. évi eredeti előirányzat 773,8 91
2. Szerkezeti változások -117,0 -
Zárolás bázisba építése -24,0 
Egyéb báziscsökkentés -73,0 
Járulékcsökkentés -18,3 
EHO megszüntetés -1,7 
3. Bázis előirányzat (1+2) 656,8 91
4. Szintrehozás - -
5. 2010. évi alapelőirányzat (3+4) 656,8 91
6. Előirányzati többletek - -
2010. évi javasolt előirányzat (5+6) 656,8 91

 
 
3. Cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (KEK KH) 
feladatai különösen: 
• közreműködik az elektronikus közigazgatás koncepcióban megfogalmazott 

kormányzati stratégiai célok megvalósításában; 
• ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő 

központi szerv, valamint a közúti közlekedési nyilvántartás és igazgatás 
feladatait a hozzá kapcsolódó okmánykiadási feladatokkal  

• ellátja a bűnügyi nyilvántartó szerv feladatait, elsőfokú hatósági jogkörben 
eljárva elbírálja a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket és a 
bűnügyi előélet igazolására hatósági erkölcsi bizonyítványt ad ki; 

• ellátja a Védelmi Programban részt vevő személy nyilvántartásba-vételével és 
személyes adatainak kezelésével összefüggő feladatokat;  

• ellátja az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi 
nyilvántartását vezető szerv feladatait; 

• ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv 
feladatait; 



• ellátja a központi útiokmány-nyilvántartó szerv, valamint a nemzeti aláírás 
hitelesítő hatóság feladatait, valamint a magán-, a szolgálati és a hajós szolgálati 
útlevél, továbbá a legfeljebb 1 évig érvényes ideiglenes magánútlevél és a 
határátlépési igazolvány kiállításával, illetőleg visszavonásával kapcsolatos 
hatósági feladatokat; 

• ellátja a magyar igazolványt és magyar hozzátartozói igazolványt nyilvántartó 
szerv feladatait, valamint – országos illetékességgel – a magyar igazolvány és 
magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával, cseréjével és visszavonásával 
összefüggő első fokú hatósági feladatokat; 

• végzi a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény és a végrehajtásukról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendeletben 
meghatározott adatkezelői és adatfeldolgozói feladatokat; 

• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény, az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 
193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet, és a Központi Elektronikus Szolgáltató 
Rendszerről szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet alapján ellátja az 
Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos feladatokat, továbbá törvény, 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában, jogszabályban meghatározott 
módon biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét, valamint az 
elektronikus közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és elektronikus tájékoztató 
szolgáltatást működtet; 

• a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság 
szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről 
szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján ellátja a Rendeletben 
meghatározott frekvenciagazdálkodással összefüggő feladatokat; 

• az egységes digitális rádió-távközlő rendszerről szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. 
rendelet, valamint a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) 
Korm. rendelet alapján ellátja a Rendeletben meghatározott telekommunikációs 
és hálózat-fenntartási feladatokat; 

• az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 
26.) Korm. rendelet alapján országos illetékességgel szakmailag irányítja a 
körzetközponti feladatok ellátására kijelölt települési jegyzők okmányirodai 
feladatainak ellátását, felügyeli a hatósági tevékenységet, gondoskodik a 
központi adatkitöltésű okmányok előállításáról, nyilvántartásáról, előkészíti 
azok kibocsátásával kapcsolatos intézkedéseket, működteti a Központi 
Okmányirodát; 

• az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 
58/1999. (XII. 30.) BM rendelet alapján az okmányirodák feladatainak 
ellátásához a rendeletben meghatározott technikai eszközöket biztosít; 

• ellátja az N.SIS Hivatal meghatározott feladatait; 
• ellátja a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő 

együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvényben 
meghatározott, jelzéselhelyezéssel összefüggő feladatokat; 

• az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. 



évi 17. tvr. rendelkezéseinek megfelelően működteti az Anyakönyvi Szolgáltató 
Alrendszert; 

• a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint annak végrehajtási 
rendeleteiben foglaltaknak megfelelően ellátja a választások és népszavazások 
előkészítésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat; 

• a külön jogszabályban, illetve nemzetközi szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően ellátja az Európai Unió rendszereivel, valamint a harmadik 
országok hatóságaival való információcserét; 

 
A KEK KH 2010. évre tervezett kiadása 36.437,1 millió forint, melyet 17.542,9 millió 
forint támogatás és 18.894,2 millió forint bevétel finanszíroz. 
 
A KEK KH 2010. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése: 
 

Támogatás Létszám Megnevezés 
(millió Ft) (fő) 

1. 2009. évi eredeti előirányzat 16.084,0 824
2. Szerkezeti változások -2.541,1 - 
Zárolás bázisba építése -981,1   
Egyéb báziscsökkentés -1.504,8   
Járulékcsökkentés -51,2   
EHO megszüntetés -8,1  
2009. évi intézkedések bázisba építése 48,0   
KEKKH-KSZF -43,9   

3. Bázis előirányzat (1+2) 13.542,9 824
4. Szintrehozás - -
5. 2010. évi alapelőirányzat (3+4) 13 542,9 824
6. Előirányzati többletek 4.000,0 -
2010. évi javasolt előirányzat (5+6) 17.542,9 824

 
 
4. Cím: Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 
 
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) alapfeladata 1986-óta 
az NIIF Program végrehajtása. A 95/1999 (VI. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) szerint a 
Fejlesztési Program olyan országos kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi 
információs infrastruktúra-fejlesztési célprogram, amely központi költségvetési 
támogatással valósul meg.  A NIIF Program keretében a teljes felsőoktatás, 
valamennyi MTA kutatóintézet, a közgyűjtemények, a Programban résztvevő 8 tárca 
kutatóhelyei és kulturális intézményei, összességében mintegy 700 intézmény 600.000 
felhasználója számára létrehozott magyar kutatói országos számítógép-hálózat és az 
erre épülő alkalmazások működtetése, fejlesztése és szolgáltatása valósul meg. A 
NIIFI az országos rendszer működtetését, fejlesztését és a feladathoz kapcsolódó 
adminisztratív feladatokat látja el. 



 
A NIIFI által működtetett országos nagysebességű számítógép-hálózat az EU 
tagországok azonosan felépített és működtetett nemzeti kutatóhálózataival 
összekapcsolva képezi az európai, illetve globális kutatóhálózat szerves részét. Az EU 
5. és 6. Kutatási és Technológiafejlesztési keretprogramjai keretében a nagysebességű 
európai hálózat (GEANT) fejlesztési és működési költségeit a tagországok számára 
50%-ban az EU finanszírozza.  
 
A NIIFI hálózata – az elmúlt években elért eredményei alapján – Európa élvonalába 
került, és ennek köszönhetően a térség országainak regionális kutatóhálózati elosztó 
központjává vált. 
 
A NIIF Program költségvetését a felhasználó intézmények által a NIIFI részére 
átadott/befizetett költség-hozzájárulás egészíti ki, melynek bázisa a NIIF Program 
mindenkori éves költségvetése. 
 
A NIIFI 2010. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése: 
 

Megnevezés Támogatás 
(millió Ft) 

Létszám 
(fő) 

1. 2009. évi eredeti előirányzat 1.340,6 37
2. Szerkezeti változások -340,6 0
Zárolás bázisba építése -59,0 
Egyéb báziscsökkentés -127,0 
Járulékcsökkentés -11,1 
EHO megszüntetés -0,6 
Fejezeten belüli korrekció -142,9 
3. Bázis előirányzat (1+2) 1.000,0 37
4. Szintrehozás 0 0
5. 2010. évi alapelőirányzat (3+4) 1.000,0 37
6. Előirányzati többletek 0 0
2010. évi javasolt előirányzat (5+6) 1.000,0 37

 
 
6. Cím: Szülőföld Alap Iroda 
 
Az Irodát, mint költségvetési szervet 2007. január 1-i hatállyal a 364/2006. (XII. 28.) 
Korm. rendelet hozta létre, a Határon Túli Magyarok Hivatala, mint a Szülőföld Alap 
kezelőfeladatainak jogutódjaként. Az Iroda látja el az Alap működésével és az Alap 
által kiírt pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 
 
Az Iroda működési költségeit az Alaptól érkező támogatásértékű bevétel biztosítja. Az 
Alap adott költségvetési évben teljesülő bevételeinek legfeljebb 10 %-a használható fel 
az Alapkezelő működési kiadásainak fedezetéül. Ezzel szinkronban történt az Iroda 
bevételeinek és kiadásainak megtervezése. A tervezett költségvetési kiadás és bevétel 



egyaránt 158,4 millió forint, míg a javasolt létszám-előirányzat 17 fő. Az Iroda 
közvetlen költségvetési támogatásból nem gazdálkodik.  
 
 
8. Cím: ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató 

Intézet 
 
Az Intézet gazdaság- és társadalom stratégiai kutatásokat folytat, gazdasági-társadalmi 
prognózisokat készít, konjunktúra elemzéseket-előrejelzéseket végez széleskörű 
adatbázisok és fejlett ökonometriai módszerek segítségével.  
 
Az Intézet az alaptevékenységét, közfeladatait elsősorban az irányítást ellátó szervezet 
részére végzi, és egyben háttérbázisát képezi a Miniszterelnöki Hivatal által 
szükségesnek és fontosnak tartott kutatásoknak, valamint feladatokat végez az 
államigazgatási szervek részére. 
 
A költségvetési támogatás fedezetet jelent a kiemelt kutatási irányok teljesítésére, azaz 

• stratégia és konjunktúra-kutatások, 
• ezen belül gazdaság- és társadalom-stratégiai kutatások végzése, koordinálása, 
• gazdaság-statisztikai elemzések, hatásvizsgálatok, 
• társadalom-statisztikai elemzések, hatásvizsgálatok, 
• módszertani kutatások és elemzések végzése, 
• részvétel a tudományos életben és a felsőfokú  oktatásban.  

 
Az Intézet résztvevője és folyamatos koordinálója a magyarországi államigazgatási 
szervezetek stratégiai jellegű gazdaságirányítási, gazdaságpolitikai tevékenységének. 
Így részt vesz a nemzeti fejlesztési tervek, programok előkészítéséhez és 
kimunkálásához kapcsolódó kutatásokban, azok szervezésében, valamint 
véleményezésében. Az Intézet állami feladatként a közigazgatás szervezeti, működési 
és szabályozási kérdéseinek tudományos kutatását, vizsgálatát, különösen a magyar 
közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat végezi. A stratégiai 
kutatásokhoz, a gazdasági előrejelzésekhez kapcsolódóan tudományos munkáit 
megjelenteti, egy részét nyomtatott formában, a takarékos gazdálkodás értelmében 
egyre nagyobb részét elektronikus formában.  
 
Az Intézet kiadásait 70,0 millió forint saját bevétel mellett 286,9 millió forint 
költségvetési támogatás finanszírozza. 
 
Az ECOSTAT 2010. évi támogatási előirányzatának és létszámának levezetése: 

     
 Megnevezés Támogatás 

(millió Ft) 
Létszám  

(fő) 
1. 2009. évi eredeti előirányzat 339,7 52
2.  Szerkezeti változások -52,8 0
 Járulék csökkentés -9,9 
 Tételes EHO megszűnés miatt -1,0 



 Megnevezés Támogatás 
(millió Ft) 

Létszám  
(fő) 

  Zárolás bázisba építése -10,0 
 Egyéb bázis csökkentés -31,9 

3. Bázis előirányzat (1+2) 286,9 52
4. Szintrehozás - -
5. 2010. évi alapelőirányzat (3+4) 286,9 52
6.  Előirányzat többletek - -
 2010. évi javasolt előirányzat  (5+6) 286,9 52

 

 
9. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
9/2 Alcím: Célelőirányzatok 
 

 
1. Központilag kezelt fejezeti feladatok 
 
Az előirányzat biztosít fedezetet a különböző elismerésekkel – így pl. az Életmentő 
Emlékérem, a Magyar Corvin-lánc, a Magyary Zoltán Emlékérem, „Márciusi Ifjak” 
Díj, Egyesült Európáért Díj –, valamint a Miniszterelnöki Ösztöndíjakkal kapcsolatos 
kiadásokra és egyéb feladatokra. A feladatok támogatására 302,8 millió forint áll 
rendelkezésre. 
 
4. „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó 
feladatok támogatása  
 
Az előirányzat a közkiadások hatásosságának mérésére, az ehhez szükséges eszközök 
kimunkálására, hasznosítási rendje kialakítására irányuló feladatok finanszírozására 
szolgál a jóléti újraelosztási területen, valamint támogatást biztosít a „Legyen jobb a 
gyermekeknek” Nemzeti Stratégia végrehajtásához kapcsolódó rendezvényekhez, 
kísérleti vagy kutatási programokhoz. 
 
A költségvetési támogatás elősegíti a gyerekszegénységet enyhítő kormányzati 
beavatkozások esetében monitoring feladatokhoz módszertan kidolgozását, a 
rendelkezésre álló és hiányzó információk feltérképezését, a szakértői elemzések és a 
gyerekszegénység helyzetével foglalkozó jelentések adatigényének kialakítását, 
elkészítését.  
 
A feladatok megvalósításához 80,0 millió forint áll rendelkezésre. 
 
7. Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása  
 
A program elsődleges célja: méltó megemlékezés az állami, nemzeti és kiemelt 
ünnepekről. 
 



A feladatok közé tartozik az állami és nemzeti ünnepek és az egyéb – országos 
jelentőségű – kiemelt ünnepek, események, évfordulók, világnapok méltó, 
szakemberek bevonásával történő megszervezése és lebonyolítása, az ünnepségek 
egyes elemeinek megtervezése. 
 
Az ünnepek méltó megünneplésével kapcsolatos feladat a konkrét események tartalmi 
és szervezeti elemeiről megfelelő szintű döntés előkészítése, tervek, tanulmányok 
elkészítése és finanszírozása, az egyes rendezvények lebonyolítására és 
megszervezésére közbeszerzési pályázatok kiírása, szakemberek felkérése, 
felkészítése, díjazása, infrastrukturális háttér megteremtése, tárgyi feltételek 
biztosítása, biztonsági szolgálat felkérése. A rendezvényekhez kapcsolódóan 
gondoskodni kell a lakosság széleskörű és részletes tájékoztatásáról, ünnepi 
tájékoztató kiadványok összeállításáról, kiadásáról, megemlékezések teljes körű 
megszervezéséről, az ünnepségek, valamint szükség szerint a rendezvényekhez 
kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításáról.  
 
A feladatra tervezett támogatás 653,8 millió forint. 
 
8. Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 
 
A kormányzati kommunikáció alapvető célja és egyben törvényi kötelezettsége a 
lakosság maradéktalan tájékoztatása a kormányzati intézkedésekről, kiemelten a 
válságkezeléshez kapcsolódóan. A kormány egyebek mellett fizetett hirdetések, 
nyomtatott és elektronikus tájékoztató anyagok segítségével kívánja tájékoztatni a 
lakosságot az intézkedésekről. Továbbá a lakosság tájékoztatása érdekében szükség 
esetén az előirányzat forrást biztosíthat a nemzeti és kiemelt ünnepekkel, egyéb 
rendezvényekkel, eseményekkel kapcsolatos kommunikációs kiadásokra is.  
 
A fizetett kommunikáció mellett ez az előirányzat tartalmazza az alapvetően 
közvélemény kutatások elvégzéséhez szükséges forrásokat is, amelyek a többi 
minisztérium és egyéb állami szerv munkájának megalapozásához is támogatást 
jelentenek.  
 
A feladatra tervezett támogatás 395,6 millió forint. 
 
11. Nemzetközi tagdíjak 
 
Az előírásoknak megfelelőn külön előirányzaton került tervezésre a nemzetközi 
szervezeteknek fizetendő tagdíjak összege, amely 41,7 millió forint. Az előirányzatból 
kerül rendezésre többek között az Közigazgatási Informatika Nemzetközi Tanácsa 
(ICA), az Európai Távközlési Hivatal (ETO), Európai Rádió-Távközlési Hivatal 
(ERO) szervezetekben, az Európai Távközlési Szabványosítási Intézetben (ETSI), a 
Nemzetközi Távközlési Egyesületben (ITU) betöltött magyar tagság éves rendes díjai. 
 
A tervezett támogatás 41,7 millió forint. 
 



13. Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 
 
Az előirányzat az alábbi feladatok ellátásához nyújt fedezetet: 
 
• a kormányzati személyügyi feladatok szervezeti és működési feltételeinek 

(szervezetek teljesítménynövelése és mérése a minisztériumokban, egyéni 
karrierutak segítése, kompetencia alapú munkaköri tervezés, 
teljesítményösztönzés; elszámoltathatóság; vezetői készségfejlesztés, vezetővé 
válás segítése; köztisztviselők kiválasztási folyamatának megújítása; gyakornoki 
rendszer; módszertanok kialakítása, bevezetésükhöz kapcsolódó képzések, e-
learning-fejlesztés, vezetőképzés, változás-kezelési programok, egyetemi 
kooperáció, stb.) megteremtése, valamint 

• a közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységet támogató 
módszertani útmutatók készítése és kiadása. 

 
A feladatok lebonyolítására 15,0 millió forint áll rendelkezésre. 
 
16. EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése 
 
A Kormány 2006-ban döntött a Magyar Köztársaság hivatalos állami szintű 
részvételéről a 2010. május 1. – november 30. között Sanghajban megrendezésre 
kerülő EXPO 2010 Világkiállításon.  
 
A Világkiállításon való részvétellel mód nyílik kétoldalú kapcsolataink további 
fejlesztésére, újabb együttműködési irányok és formák kialakítására. A jelenléttől a 
gazdasági kapcsolatok fejlődése, a kereskedelmi forgalom növekedése várható. A 
Világkiállítás hozzájárulhat a gazdasági szereplők közötti kapcsolatok elmélyítéséhez, 
lehetőséget teremt a világ előtt kialakult Magyarország kép formálására, erősítésére, 
kétoldalú kapcsolataink teljes spektrumának javítására. A Magyar Gazdasági Napok 
keretében pedig lehetőség teremthető a magyar cégeknek más országokból származó 
partnerekkel a gazdasági párbeszédre. 
 
A feladat lebonyolítására 2.439,0 millió forint támogatás áll rendelkezésre. 
 
24. Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 
 
Az előirányzat biztosít fedezetet az általános napi feladatokon túl-
mutató kormányzati szintű közpolitikai és igazgatási célfeladatokra, a kormányzati 
közpolitikák megalapozását segítő tanulmányok, javaslatok, felmérések 
elkészítéséhez, illetve nyilvánosságra hozatalához, továbbá a döntéshozatalt támogató 
modellek központi igazgatásban történő magasabb fokú alkalmazásához, valamint a 
kormánydöntések előkészítése és végrehajtása ellenőrzését támogató monitoring 
rendszer létrehozásához és működtetéséhez. 
 
A javaslat szerint a feladat elvégzésére 377,7 millió forint költségvetési támogatás áll 
rendelkezésre.  



 
25. Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása  
 
Az előirányzat részben a pénzügyi nehézségekkel küszködő, válságos helyzetbe jutott 
kisebbségi intézmények, szervezetek, önkormányzatok működési zavarainak 
elhárítására, illetve kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos intézmények, 
rendezvények, programok eseti támogatására szolgál. Az előirányzat fedezetet nyújt 
továbbá a kiemelt munkát végző hazai nemzeti és etnikai kisebbségek képviselőinek 
elismerésére. 
 
Tartalmazza még a szomszédos országokkal létrehozott kisebbségi kormányközi 
vegyes-bizottságok ülésein elfogadott kormányzati kötelezettség-vállalások 
finanszírozására szolgáló keretet, mely a Miniszterelnöki Hivatal feladatkörébe tartozó 
kötelezettségek teljesítésének finanszírozását biztosítja. Ez a keret szolgál továbbá 
egyes kiemelt kisebbségpolitikai programok nem pályázati úton történő támogatására. 
 
A feladatra 300,0 millió forint a javasolt támogatás. 
 
 
9/3  Alcím: Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
 
1. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 
 
A Közalapítvány a Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos 
megalapozásával, a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megfogalmazásával és a 
megvalósítás érdekében projektek és javaslatok kidolgozásával foglalkozik. Ennek 
keretében többek között hazai és külhoni kisebbségi kérdésekben kutatásokat, 
felméréseket végez, kiadványokat jelentett meg, hazai és nemzetközi részvételű 
konferenciákat, műhelybeszélgetéseket szervez.  
 
A javasolt 69,0 millió forint összegű támogatás a közalapítvány működését szolgálja. 
 
2. Puskás Tivadar Közalapítvány  
 
A Közalapítvány az információs társadalom stratégiájával kapcsolatos kormányzati 
célkitűzések megvalósítása érdekében jött létre. 
 
A tervezett 146,1 millió forint a Közalapítvány működésének és információbiztonsági 
feladatok ellátásához kapcsolódó közhasznú tevékenységének támogatását szolgálja, 
melyek közül kiemelendő a CERT-Hungary Központ, a Nemzeti Hálózatbiztonsági 
Központ, valamint az Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet közös jelentési 
rendszerének működtetése. 
 
 
 
 



3. Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása  
 
A 370,1 millió forint összegű költségvetési támogatás a közalapítvány működését 
szolgálja. A forrás támogatási szerződés alapján kerül átadásra. A Közalapítvány 
támogatást nyújt pályázati úton a kisebbségi kutatásokhoz, a nemzetiségi 
színjátszáshoz, a kisebbségi filmművészet kiemelt programjaihoz, a kisebbségi 
érdekvédelmi tevékenységhez, továbbképzésekhez, a kisebbségi sajtó működéséhez.  
 
4. Egyéb civil és non-profit szervezetek támogatása 
 
Az előirányzat célja olyan szervezetek működésének segítése, amelyek különféle 
eszközökkel próbálnak választ adni a magyar társadalmat, illetve a 
demokratikus berendezkedést érő kihívásokra. Az egyedi támogatások célja a 
civil társadalom erősítése. A támogatott szervezetek akár tudományos tevékenységet, 
akár közösségi fejlesztő munkát is végezhetnek 
 
A feladatra 158,0 millió forint a tervezett támogatás összege. 
 
 
9/4  Alcím: Határon túli magyarok programjainak támogatása 
 
A külhoni magyarok érdekében a megújított nemzetpolitikai koncepcióból fakadó 
kormányzati feladatok, kiemelten a nemzeti jelentőségű intézmények és programok 
támogatása határozta meg az előirányzat tervezését.  
 
1. Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 
 
Az előirányzat az erdélyi magyar felsőoktatás – elsősorban a Sapientia Alapítvány 
útján történő – támogatását tartalmazza, amely a felsőoktatási intézmények 
akkreditálásához elengedhetetlen, a megelőző évekhez képest jelentősen mérsékelt, 
máshonnan nem finanszírozható működési támogatást jelent. A Sapientia Alapítvány 
működése által biztosított egyetemek tevékenysége össznemzeti érdek. A támogatás 
mértékét a 2008/2009. évi tanév során a hallgatói normatív finanszírozásra áttérő 
tervezésen nyugvó számítások támasztják alá. 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló költségvetési forrás összege 1.203,0 millió forint. 
 
2. Kedvezmény törvény alapján járó oktatási- nevelési támogatás, valamint a 
szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása  
 
A felülről nyitott előirányzat a kedvezménytörvény végrehajtását biztosítja, évek óta 
változatlan nagyságrendű normatív támogatás folyósításával: az oktatási, nevelési 
támogatás célja tanulmányi, tankönyv- és taneszköz támogatás nyújtása a szomszédos 
államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (kedvezménytörvény) 
alapján nyújtott támogatások rendjéről szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet szerint. 
Célja a szomszédos államokban élő magyar nemzetiségű alap-, illetve középiskolában 



tanuló diákok, valamint felsőoktatásban résztvevő hallgatók – határon túli 
közreműködő szervezetek bevonásával – pályáztatás útján történő támogatása. Ezen 
felül ez az előirányzat szolgál fedezetül továbbra is a szórványoktatás hangsúlyosabb 
támogatására, ebben kiemelten szerepel a csángó magyarok önazonosság-tudatának, 
nyelvi, kulturális autonómiájának megőrzését elősegítő támogatások nyújtása.   
 
A támogatási előirányzat összege 3.475,3 millió forint.  
 
3. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
 
Az előirányzat nyújt támogatást a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön 
való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külhoni magyarok 
kiemelten fontos rendezvényeihez, külhoni média- és kiemelt kulturális programok 
támogatására, az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetésének és 
fenntartásának finanszírozására, más forrásból nem finanszírozható működési 
zavarainak elhárításához. E jogcímcsoport teremti meg a határon túli szervezetekkel 
egyeztetve kialakított nemzeti jelentőségű intézményi kör, illetve programok, 
fejlesztési célok kormányzat által vállalt középtávú finanszírozását. A nemzeti 
jelentőségű intézmények körének meghatározásakor a vállalt cél ezek kiszámítható, 
tervezhető működtetése, a korábban létező létbizonytalanság feloldása. Forrásul 
szolgál továbbá a kedvezménytörvény alapján működő, sokrétű feladatokat ellátó 
információs irodahálózat működésének támogatásához is. Az előirányzat szolgál 
forrásul a fejlesztéspolitikával összefüggő tevékenység, különösen a területi és határ 
menti együttműködések, valamint a gazdaságfejlesztés támogatásához, továbbá 
tartalmazza még a Kisebbségekért Díj alapításáról szóló 7/2008. (VII.8) ME 
rendelettel módosított 1/1995. (IX. 28.) ME rendelettel létrehozott Kisebbségekért Díj 
Külhoni Magyarságért Tagozata kitüntetés költségeinek fedezetét is. 
 
 A rendelkezésre álló forrás összege 2.207,1 millió forint.  
 
4. A magyar-magyar kapcsolattartás erősítése 
 
Az előirányzat fedezetet nyújt egyfelől kiemelten a magyar igazolvánnyal, magyar 
hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező szerb, valamint ukrán állampolgárok 
átalánydíjas támogatására, akik oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, 
tudományos, hitéleti, média, sport, civil magyar-magyar együttműködési, illetve 
kegyeleti okokból utaznak Magyarországra, másfelől az e célú magyar-magyar 
együttműködést elősegítő közös tevékenységek, programok, intézmények 
támogatására. 
 
Új feladat a magyar-ukrán szociális programok támogatása, amennyiben hatályba lép a 
korábbi szociális egyezményt felváltó magyar-ukrán szociális biztonságról szóló 
egyezmény, ami a kárpátaljai magyarságot új fizetési kötelezettséggel terheli meg. 
 
A feladatok megvalósításához 662,4 millió forint áll rendelkezésre. 
 
 



9/5  Alcím: Informatikai feladatok támogatása 
 
2. Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak 
biztosítása 
 
Az előirányzat a kormányprogramhoz illeszkedve a szolgáltató állam Elektronikus 
Közigazgatási Ügyintézés Központi Rendszereinek (KR); az Elektronikus 
Kormányzati Gerinchálózat és az arra épülő minősített információkat továbbító hálózat 
működtetését, illetve az EU elektronikus ügyintézési folyamataiba való 
bekapcsolódást, valamint a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu (1-2), az Elektronikus 
adó- és járulékbevallás, a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ, az eLevéltár, 
illetve az Informatikai Biztonsági Központ és a Központi azonosító, hitelesítő rendszer 
működtetését biztosítja.  
 
Az előirányzat továbbá az ún. „Közháló” (országos lefedettségű szélessávú 
infokommunikációs hálózat) működtetéséhez nyújt fedezetet, amelynek révén minden 
település közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható 
infokommunikációs igények kielégítése. E hálózat, illetve „alhálói” 7.200 ponton 
biztosítanak internet-szolgáltatást különböző közintézmények számára, mellyel a hazai 
és nemzetközi vérkeringésbe való hatékonyabb bekapcsolódás, a kistérségek, illetve 
kistelepülések esélyegyenlőségének megteremtése és az Európai Unió szélessávú 
hozzáférést fejlesztő célkitűzései valósulnak meg.  
 
A különböző informatikai rendszerek üzemeltetéséhez szorosan illeszkedve ellátandó 
az üzembiztonságot szinten tartó eszközberuházások, illetve karbantartások, a 
használatban lévő hardver és szoftver elemek frissítése, illetve cseréje, valamint 
megvalósítandó az üzemeltetés során előálló hibák kiküszöbölése, a biztonsági elemek 
időnkénti megújítása és a rendszeresen elvégzendő minőségbiztosítási, monitoring és 
auditálási feladatok is.  
 
Az előirányzat biztosítja az eEurope 2005 akcióprogram 20 (Magyarországon 27) 
elektronikus szolgáltatása megvalósításának támogatását, például a kapcsolódó 
szabályzások aktualizálásával, az új irányok megvalósíthatóságát célzó informatikai 
stratégiai kutatással, valamint koordinációs, szakértői és monitoring tevékenységgel. 
 
Az előirányzat felhasználása kiterjed a Védelemszervezési és Légi riasztási rendszer 
fenntartási kötelezettségeire is, melyhez az ágazati katasztrófavédelmi rendszerek 
működtetését biztosító informatikai, illetve technikai feltételek, és a rendszer 
karbantartási feladatainak, valamint a Védelem- és biztonságfejlesztési hírközlési 
céltartalék-képzési program finanszírozása tartozik. Az előirányzat biztosítja a 
Nemzeti rejtjelező eszközökkel kapcsolatos fejlesztés üzemeltetésének fedezetét is. 
 
A feladatok megvalósításához 5.436,0 millió forint áll rendelkezésre. 
 
 
 



3. Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása 
 
Az előirányzatból kerül finanszírozásra a magyar digitális tudástárak – Nemzeti 
Audiovizuális Archívum (NAVA) és a Nemzeti Digitális Adattár (NDA) – 
fenntartásának támogatása, valamint az elektronikus információszabadsággal és a 
közadatvagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok intézményi hátterének 
biztosítása. Ezen rendszerek a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia 
Központ Nkft. üzemeltetésében működnek. 
 
Az előirányzat további célja a – Millenáris Nkft. által üzemeltetett – Jövő Háza 
működésének támogatása, mely bekapcsolódást biztosít a nemzetközi tudományos 
technológiai kiállítások és oktatási központok hálózatába, hogy mindenki számára 
megismerhető legyen a modernizáció állandóan megújuló eszköztára. A Jövő Háza 
többek között az innováció és K+F bemutatóterme, a hazai digitális tartalomgyártás 
szellemi központja, valamint kortárs és egyéb progresszív kulturális programok és 
fúziós műfajok kreatív találkozási pontja, a Klikk kiállításnak és számos egyéb 
időszakos rendezvénynek is otthont adó komplexum. 
 
Az előirányzat fedezetet biztosít az Országos Statisztikai Adatgyűjtéshez (OSAP) 
kapcsolódó egyes feladatok finanszírozásához, és az Országos Képzési Jegyzékben 
(OKJ) foglalt képzések informatikai tárgyú szakmai vizsgáival kapcsolatos feladatok 
ellátásához. 
 
Az előirányzat lehetőséget nyújt a teljes magyar közoktatás tanulói, valamint a 
felsőoktatás oktatói és hallgatói számára jogtiszta módon beszerzett zárt és nyílt 
forráskódú szoftvertermékek hozzáférhetőségéhez. 
 
Az előirányzat további célja, hogy biztosítsa a korábban megkezdett programok, 
kiemelten az eMagyarország Program (az ún. eMagyarország pontok - közösségi 
internet elérési pontok működtetése), a NETreKész Program (az infokommunikációs 
eszközök, alkalmazások és tartalmak iránti társadalmi nyitottság célcsoportonkénti 
növelésén keresztül az internet-ellátottság és használat bővítése), a Digitális Írástudás 
Akcióprogram (a jelenleg digitálisan írástudatlan népesség digitális íráskészségének 
fejlesztése), valamint egyéb tartalomfejlesztéshez, illetve elektronikus 
információszabadság fejlesztéséhez kapcsolódó programok követését és lehetőség 
szerinti fenntartását. 
 
A feladatok megvalósításához 1.416,3 millió forint áll rendelkezésre. 
 
9. Készenléti rendszerek (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 
 
Az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszer (EDR) és a hozzá kapcsolódó 
Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, 
hatékony kommunikáció és együttműködés.  
 
A feladatra tervezett támogatás 8.966,5 millió forint. 



9/7 Alcím: Fejezeti tartalék 
 
1. Fejezeti általános tartalék 
 
Az előirányzat a fejezeti gazdálkodás szakmai célú költségvetési pénzeszköze, ami az 
előre nem tervezhető, év közben jelentkező kormányzati többletfeladatok 
végrehajtásával kapcsolatos kiadások fedezetéül szolgál, melyre a tervezet 273,0 
millió forint támogatást tartalmaz. 
 
 
12. Cím: Alapok támogatása 
 
12/1 Alcím: Szülőföld Alap támogatása 
 
A Szülőföld Alap tervezett költségvetési támogatása 600,0 millió forint, melyből az 
adománykiegészítés összege 6,0 millió forint, az eseti támogatás 594,0 millió forint. 
Az Alap forrásait az év közben esedékes pénzeszközátvételek bővítik. 
 
 
13 . Cím: K-600 hírrendszer működtetésére 
 
A K-600 távközlési és informatikai rendszer (KTIR) üzemeltetési, fenntartási, 
átalakítási, üzemvitel korszerűsítési feladatainak ellátását, illetve az ehhez szükséges 
anyagi fedezetet biztosítja az előirányzat, 1995 óta a mindenkor hatályos, vonatkozó 
kormányhatározatban megfogalmazott követelményeknek, minősített időszaki 
kormányzati vezetési feladatoknak megfelelően. A tervezet az előző évekkel 
megegyezően 400,0 millió forint kiadást tartalmaz. 
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