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A Külügyminisztérium 2010. évi feladatait a kormány programjában rögzített külpolitikai 
céloknak és feladatoknak megfelelően, a 2008 februárjában a kormány által elfogadott 
külkapcsolati stratégia főirányai mentén tervezi. Az aktív külpolitika célja, hogy segítse a 
magyarság sikeres európai nemzetté válását, támogassa az ország modernizációját, 
tevékenyen hozzájáruljon az európai integráció elmélyítéséhez, szűkebb és tágabb 
térségünkben az együttműködés kultúrájának térnyeréséhez, valamint a nemzetközi 
stabilitás erősítéséhez. Az ország biztonságának garantálása, a sikeres Európa-politika 
folytatása, a szomszédsági és regionális politika, a határon túli magyarsággal fenntartott 
kapcsolatok megújítása képezik külpolitikánk súlypontjait, egyben igénylik a források 
jelentős részét.  
 
A globális világban Magyarország körülményeit is nagyrészt külső hatások, nemzetközi 
folyamatok alakítják. Az elkövetkező egy év láthatóan nehéz lesz: a világgazdasági 
környezet romlásának ellensúlyozása, a nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság 
következményeinek kezelése a magyar diplomáciától is többlet erőfeszítést kíván. A magyar 
külpolitika fontos és kiemelt feladata, hogy nemzetközileg „beágyazza” a hazai 
válságkezelést, támogatást szerezzen válságkezelő lépéseinkhez. A nemzetközi megértés és 
a bizalom megteremtése-helyreállítása érdekében ismertetnie kell ennek hátterét, céljait, 
problémáit. A válság a külpolitika súlypontját szükségszerűen a gazdaság irányába tolja: a 
működő tőke bevonása és a külföldi magyar tőkebefektetések elősegítése, a stabil, 
fokozatosan diverzifikált energiaellátás biztosítása, a nemzetközi tudományos 
együttműködés mellett fokozott jelentőségre tesz szert a hitelek biztosítása. 
 
Külkapcsolataink elsődleges terepe az Európai Unió, mint érdekérvényesítésünket is 
szolgáló értékközösség, átfogó, pozitív cselekvési keret. Európa-politikánk alapját az 
európai integrációs folyamat továbbviteléhez, az unió nemzetközi versenyképességének 
javításához fűződő érdekeink határozzák meg. A Lisszaboni Szerződés európai ratifikációs 
folyamatának sikerre vitele, az ennek kapcsán felmerült nehézségek leküzdése révén, és 
azon túl is törekszünk az unió egységének, cselekvőképességének erősítésére. Meg kell 
tartani az integráció politikai jellegét, a kulcsszerepet betöltő kohéziós és mezőgazdasági 
politikát, ugyanakkor hozzá kell járulnunk az új kihívásokat megválaszoló további politikák 
létrehozásához, megerősítéséhez. 
 
Intenzívebben veszünk részt az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájának alakításában, az 
EU szomszédságpolitikájához kapcsolódó uniós és kétoldalú programok végrehajtásában. 
Kiemelt figyelmet fordítunk Ukrajnára, Moldovára, a nyugat-balkáni országok európai 
integrációjának támogatására. Célunk az utóbbiakkal folytatott vízumliberalizációs 
párbeszéd mielőbbi sikerre vitele, valamint az unió migrációs politikájában számunkra 
fontos keleti-délkeleti irány markáns megjelenítése. Hozzájárulunk az Európai Biztonság- 
és Védelempolitika új misszióihoz (EULEX Kosovo). Szorgalmazzuk, hogy a Tanács 
fogadja el az EU „Biztonsági és Szolidaritási Cselekvési Tervét” megalapozó, a régió 
érdekeinek megfelelő stratégiai iránymutatást. Célunk kiküldött katonáink és szakembereink 
létszámának megőrzése, felszerelésük fejlesztése. 
 
A 2011. évi magyar EU elnökség sikeres ellátása érdekében végső, legintenzívebb 
szakaszába lép a felkészülés folyamata. Az elnökségi feladatok koordinációján túlmenően 
konkrét fejlesztési feladataink vannak az eredményes előkészítés érdekében. Kiemelt 
prioritás a csoportos elnökségi program kialakítása és egyeztetése a trió, a tagállamok és az 
intézmények között; a kommunikációs stratégia kialakítása; az elnökség alatt 
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Magyarországon megrendezendő események megfelelő helyszíneinek felmérése, 
kiválasztása; az elnökségi feladatokkal összefüggő technikai, szervezési feladatok 
végrehajtásának megkezdése; az elnökségi felkészüléssel kapcsolatos költségvetés, 
rendezvényhelyszínek, naptár kialakítása, valamint a sajtókapcsolatok rendszere 
kialakításának megkezdése. 
 
A NATO továbbra is Magyarország biztonságának elsődleges garanciája. A szoros 
transzatlanti együttműködés elsőrendű magyar érdek. A külpolitika biztonságpolitikai 
dimenziójában NATO-tagként hozzá kívánunk járulni a szövetségi célok eléréséhez, a 
szervezet reformjához és további bővítéséhez. Térségünk hagyományos fenyegetettsége az 
elmúlt időszakban csökkent. Eközben a globális kihívások és az új típusú biztonsági 
kockázatokból eredő potenciális veszélyeztetettség mértéke nőtt. Szövetségesi vállalásainkat 
teljesítve, továbbra is mintegy ezer fővel veszünk részt nemzetközi békefenntartói, jelentős 
számban NATO-műveletekben. Legfőbb működési területünk Afganisztán és Koszovó. 
Célunk a szövetségi törekvésekhez való hozzájárulásunk jelenlegi szintjének megtartása, 
miközben „jól látható” eredményekkel demonstráljuk aktivitásunkat. 
 
Az orosz-ukrán gázkrízis a nemzetközi energiapolitika fókuszába helyezte az energiaellátás 
biztonságának kérdését. A magyar érdekek összhangban vannak az EU törekvéseivel, 
amelynek főbb elemei: az energetikai infrastruktúra összekapcsolása és fejlesztése (transz-
európai hálózatok, tagállami energia hálózatok), hatékony válságkezelő mechanizmus 
kidolgozása, az energiahatékonyság növelése, a belső energiapiac kiteljesítése, a Kaszpi 
térség gázforrásaihoz való hozzáférés, és az EU-n belüli erőforrások jobb kihasználása.  
 
Regionális érdekérvényesítésünk konstruktív együttműködésre építő szomszédság-
politikával biztosítható. A szomszédos EU tagországokkal és az integráció felé törekvő 
országokkal együttműködve, szomszédságpolitikánk középpontjába a regionális fejlesztést, 
az eurorégiók keretében zajló térségi és határmenti együttműködést, az infrastrukturális 
fejlesztéseket állítjuk, ami logisztikai központtá válásunknak is elengedhetetlen feltétele. A 
Visegrádi Együttműködésben, a Közép-Európai Kezdeményezésben és egyéb regionális 
csoportosulásokban a politikai együttműködés mellett erősítjük a projekt-alapú 
megközelítést, törekszünk a gazdasági élet és a civil szereplők aktívabb bevonására, az 
uniós források optimális kiaknázására. Ez év júliusától hazánk látja el a Visegrádi 
Együttműködés elnökségi feladatait egészen 2010 júniusáig. Elnökségi periódusunk alatt a 
két stratégiai irányra, a Nyugat-Balkánra és a Keleti Partnerség támogatására koncentrálunk.  
 
Nemzetpolitikai feladatainak ellátásában támogatjuk a Miniszterelnöki Hivatal illetékes 
szakállamtitkárságát. Szem előtt tartjuk, hogy a szomszéd államokhoz és a területükön élő 
magyar közösségekhez fűződő viszony sikeres egyidejű kezeléséhez hosszabb távon 
szükség van az érintett országok többségi és kisebbségi társadalmai közötti együttműködés 
kölcsönösen előnyös modelljeinek kialakítására. Modernizációs-felzárkózási partnerségre 
törekszünk a térség országaival, amelyben kulcsszerepet játszhatnak a szomszédos 
országokban és Magyarországon élő kisebbségek, a határ menti térségek és 
infrastruktúrájuk fejlesztése, a kisebbségek identitásőrzéséhez kialakított támogatások, az 
egyének és közösségeik boldogulását szolgáló fejlesztéspolitika. Magyarország továbbra is 
támogatja az autonómiatörekvéseket, aktívan fellép a kisebbségek és jogaik védelmében 
európai uniós és multilaterális keretekben, törekedve arra, hogy teret nyerjen az egyéni 
mellett a közösségi jogok szemlélete, és a kisebbségi létből fakadó hátrányok 
kiegyenlítésének igénye. 
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A globalizálódó világban betöltött felelős szerepünket az ország méreteivel arányosan és 
képességeivel összhangban jeleníthetjük meg. Nemzeti érdekeink eredményes 
képviseletéhez folyamatosan építenünk, erősítenünk kell kapcsolatainkat a globális 
szereplőkkel, valamint a befolyásos regionális központokkal. A Kiotói Jegyzőkönyv lejártát 
követő (2012 utáni) időszakra vonatkozó új, globális éghajlat-változási megállapodás 
létrehozására irányuló tárgyalások a végső szakaszba érkeznek 2009 decemberében. Célunk, 
hogy ennek nyomán olyan mechanizmus jöjjön létre, amely mind a kibocsátás-csökkentési, 
mind a finanszírozási vállalások meghatározásában megfelelően figyelembe veszi a korábbi 
kibocsátás-csökkentési erőfeszítéseket, és a gazdasági teherbíró-képességet. 
 
Az Egyesült Államok kiemelt stratégiai szövetségesünk és a globális politika meghatározó 
szereplője. A transzatlanti kapcsolatok elmélyítéséhez ki kell használnunk a javuló EU-USA 
viszonyt és az új amerikai elnöki adminisztráció készségét a változtatásra. Fejlesztenünk 
kell kétoldalú gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatainkat, erősítenünk 
Magyarország, a magyarok ismertségét Amerikában. Oroszországgal a kölcsönös érdekek 
alapján fejlesztjük gazdasági, energetikai, kereskedelmi kapcsolatainkat, továbbvisszük az 
uniós és transzatlanti törekvésekbe illeszkedő politikai párbeszédet, hozzájárulva az EU és 
Oroszország közötti partnerségi viszony megújításához. Kína és Japán továbbra is fő ázsiai 
partnerünk, kapcsolatainkban felhívjuk a figyelmet a tőkebefektetési lehetőségekre és 
logisztikai, elosztó bázis kapacitásunkra. Az ázsiai-csendesóceáni feltörekvő régióval, az 
Öböl térségével és a világ más gyorsan fejlődő területeivel a befektetések ösztönzése, az 
exportlehetőségek bővítése a fő feladat. Fontos biztonsági érdekek fűződnek a Közel-Kelet, 
az Öböl és a mediterrán térség arab országaival fenntartott kapcsolataink fejlesztéséhez. 
 
A multilaterális politika nyújtotta lehetőségeket és eszközöket kihasználva, aktív 
diplomáciai tevékenységgel törekszünk nemzetközi szervezetek vezető tisztségeinek, 
testületi tagságának elnyerésére, intézményeik regionális székhelyének magyarországi 
elhelyezésére.  
 
Integrált külkapcsolataink fejlesztésében megkülönböztetett figyelmet kap a gazdasági 
együttműködés előmozdítása. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal és az 
érintett szaktárcákkal együttműködve relációnként differenciáltan, a szakattaséi hálózat 
aktív felhasználásával képviseljük gazdasági érdekeinket. Támogatjuk a magyarországi 
vállalatok külgazdasági törekvéseit, kapcsolatfejlesztési célkitűzéseit.  
 
A fejlett országok nemzetközi kapcsolatrendszerében egyre fontosabb szerepet játszik a 
nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segélyezési tevékenység, amelyet 
az EU a külgazdaság és a biztonságpolitika mellett külső fellépése harmadik pillérének 
tekint. A magyar nemzetközi fejlesztési tevékenység jogharmonizációjának megteremtését 
célzó törvény 2009-es elfogadása az alapelvek rögzítésén túl növeli a közpénzek 
felhasználása ellenőrzésének hatékonyságát és a tevékenység társadalmi elfogadottságát. 
 
 
A demokráciát támogató nemzetközi tevékenységünk, vállalt kötelezettségeink jegyében 
erőfeszítést és pénzügyi forrást igényel demokratikus értékeink, a jó kormányzás és 
politikai, gazdasági, társadalmi átmenetünk tapasztalatainak átadása olyan relációkban és 
országokban, ahol erre igény és fogadókészség mutatkozik.  
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A külügyi és konzuli igazgatás stabil, hatékony szervezeti és intézményi hátterének 
biztosítása folyamatos feladat, amelynek teljesítése során nemzeti és uniós elvárásoknak 
egyaránt meg kell, hogy feleljünk. A Külügyminisztériumnak és a külképviseleteknek 
felkészültnek kell lennie váratlan szükséghelyzetekre. A magas szakmai követelményeket 
kielégítő konzuli munkában érvényesítenünk kell a szolgáltató jelleget, nyitottak vagyunk 
az együttműködésre a társadalmi szereplőkkel, az állampolgárokkal. 
 
Az európai integráció egész társadalmat átfogó természete megköveteli a külpolitika 
társadalmi hátterének és támogatottságának szélesítését, a külügyi munka szolgáltató 
funkcióinak és nyilvánosságának erősítését. Ez a gazdasági, a tudományos és a szellemi 
élet, a civil társadalom képviselőinek a külpolitika alakításába történő bevonásán túl 
érdekeik nemzetközi megjelenítését is jelenti. A közvéleményt foglalkoztató külpolitikai 
döntések kapcsán gondoskodnunk kell a folyamatok hátterének bemutatásáról. A 
külpolitikai kommunikáció szerves része a hatékony, dinamikus és innovatív 
Magyarország-kép kialakítása, amely valós eredmények és teljesítmények bemutatásával 
érhető el. 
 
Világpolitikai környezetünk gyakran előre nem látható változásai, a globalizációs 
kockázatok és kihívások megkövetelik a tárca munkájának, külképviseleti hálózatának 
rugalmas alakítását, gyors válaszadó képességének fejlesztését, a szükséges 
infrastrukturális, informatikai és humán erőforrás háttér javítását. Ez utóbbi a magyar EU 
elnökségi felkészülés szükségleteivel összhangban különös hangsúlyt kap 2010-ben. 
 

∗    ∗    ∗ 
 
A Külügyminisztérium az előírt állami feladatok megvalósításához, a magyar jogszabályi és 
a nemzetközi szerződésekben rögzített kötelezettségek teljesítéséhez a 2010. évi 
költségvetési támogatási főösszeg a minimálisan szükséges mértékben elegendő fedezetet 
nyújtja.  
 
A minisztérium számos lépést megtett annak érdekében, hogy a nemzetközi gazdasági 
válság hatására kialakult nehéz gazdasági helyzethez igazodva kiadásait csökkentse, 
elérhető bevételeit növelje.  
 
A Kormány döntött az egységes külképviseleti hálózat racionalizálásáról, amelynek 
keretében 2010-től 12 misszióval csökken az állomáshelyek száma. 
 
Forintban számított költségvetési keretszámainkat a PM által meghatározott 272,10 Ft/EUR 
árfolyammal terveztük. 
 
A Külügyminisztérium vagyonkezelésében lévő használaton kívüli külképviseleti 
ingatlanok (Bonn, Berlin, Varsó, Oslo, Helsinki, Zágráb stb.) értékesítési bevételéből 
2.800,0 millió Ft-ot a KüM kiadási előirányzatai finanszírozására fordíthat. Erre 
vonatkozóan törvényi módosítás szükséges. 
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A XVIII. Külügyminisztérium fejezet 2010. évi költségvetésének fő előirányzatai az 
alábbiak szerint alakulnak: 
 
 adatok millió forintban 

 2010. évi javasolt 
előirányzat 

Kiadás 60.063,8 
Bevétel* 8.955,8 
Támogatás 51.108,0 
*Ebből külképviseleti konzuli- és vízumdíj bevétel: 2.400 millió Ft 

 
A Külügyminisztérium fejezet 2010. évi költségvetési támogatása 51.108,0 millió forint. Az 
előirányzat a minisztérium alapvető működési kiadásaihoz, a munkafeltételek szinten 
tartásához, a szakmai célokhoz igazodó fejlesztésekhez, valamint a kiemelt külpolitikai 
célokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatokhoz fedezetet nyújt. 
 
A Külügyminisztérium 2010. évre tervezett engedélyezett létszáma 1.785 fő, melyből a 
Külügyminisztérium központi igazgatásának létszáma 667 fő, a külképviseletek 
igazgatásának létszáma 1.098 fő, a Magyar Külügyi Intézet létszáma 20 fő. 

 
 
1. CÍM: KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
 
 
01. Külügyminisztérium központi igazgatása alcím 
 

Az alcím 2010. évi költségvetési támogatása 7 051,2 millió Ft, bevételi előirányzata 157,0 
millió Ft, kiadási előirányzata 7 208,2 millió Ft. 

Az alcím feladata a Külügyminisztérium külpolitikai, diplomáciai, konzuli, irányítási, 
igazgatási, gazdálkodási tevékenységének ellátása, valamint a külképviseletek szakmai 
működéséhez szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi és logisztikai háttér feltételeinek 
biztosítása. 

Az előirányzat takarékos gazdálkodás mellett fedezetet nyújt 667 fő köztisztviselő és 
munkaszerződéses dolgozó, néhány fő nemzeti szakértő, valamint alkalmanként megbízásos 
szerződéssel foglalkoztatott munkatársak személyi juttatásaira és járulékaira.  

A dologi kiadások előirányzata a minisztérium alapvető működéséhez és a munkafeltételek 
szinten tartásához elegendő, beruházásra, fejlesztésre ebben a pénzügyi periódusban 
minimális keret jut.  
Szűkös forrásokkal összefüggésben nem tervezünk felújítási előirányzatot, kizárólag a 
legszükségesebb karbantartási és felújítási munkálatok elvégzése biztosítható a 
költségvetésből. Szinten tartásra, megelőzésre, tervszerű karbantartásra, energiatakarékos 
megoldásokra, fejlesztésekre anyagi eszközök hiányában nem volt lehetőség.  
 

 
 



 7

02. Külképviseletek Igazgatása alcím 
 
Az alcím támogatási előirányzata 35 706,5 millió Ft, bevételi előirányzata 6 331,1 millió Ft, 
kiadási előirányzata 42 037,6 millió Ft. 
Az alcím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi 
fórumokon történő képviselete, valamint a 102 külképviseletből álló diplomáciai, konzuli 
hálózat működtetésének finanszírozása.  
A Külképviseletek Igazgatása alcím kiadási főösszegének jelentős, mintegy 70%-át, a 
személyi juttatások (és azok járulékai), illetve további jelenetős hányadát a külképviseletek 
működési előirányzatát magába foglaló devizakiadások teszik ki. A 2009. évhez képest 
jelentős kiadási többletet jelent a deviza ellátmányok kapcsán hatályos adóváltozás, amely 
2010. évtől 50%-ról 100%-ra növeli a devizás juttatások adóköteles részét. A jelenlegi nettó 
deviza ellátmány változatlan mértékű kifizetése feltételezi az adóterhek 100%-ban történő 
munkáltatói átvállalását. A rendelkezésre álló többlettámogatás ezt teljes körűen nem, 
körülbelül 80 %-ban teszi lehetővé. 
 
A külképviseleti hálózat kiadásainak további jelentős részét az ingatlan- és lakásbérleti díjak 
képezik. A Külügyminisztérium egységes ingatlankoncepciójának kialakításánál minden 
esetben törekszik olcsóbb, vagy azonos árszínvonalú bérlemények felkutatására. 
 
 A szűkös anyagi lehetőségekkel összefüggésben felújítást a jövő évre sem terveztünk. A 
legtöbb állomáshelyen fontos felújítási, karbantartási munkákat halasztottunk el, a 
nemzetközileg elvárt berendezés- és eszközfejlesztéseket csak részben tudjuk végrehajtani.  
 
Bevételek alakulása 
 
Az előző évek központosított vízum és konzuli bevételei a 2010. évi tervezésnél saját 
bevételként kerültek beállításra. A várható bevételeknél kisebb mértékű csökkenéssel 
számolt a tárca a hosszabb érvényességű vízumokkal, a vízumeljárások számából adódó 
csökkenéssel, valamint a nyugat-balkáni országok vízumkönnyítésével is összefüggésben.  
 
A Külképviseletek Igazgatása alcím bevételeinek alakulását befolyásolta még a moszkvai 
magyar kereskedelmi képviselet épületének értékesítése, mivel a korábbi években az ebből 
származó bérleti díj bevételekből a Külügyminisztérium fejezet összes bevételeinek mintegy 
5%-a származott. 
 
4. CÍM: MAGYAR KÜLÜGYI INTÉZET 
 
A cím támogatási előirányzata 143,0 millió forint, bevételi előirányzata 2,0 millió forint, 
kiadási előirányzata 145,0 millió forint. 
 
A 2007. január 1-jén alakult Magyar Külügyi Intézet (MKI) alaptevékenysége a 
külpolitikával kapcsolatos tudományos kutatás, oktatás, továbbképzés és ismeretterjesztés, 
diplomáciai, katonai és külgazdasági kapcsolatok sokoldalú vizsgálata, nemzetközi 
együttműködési lehetőségek feltárása. Tudományos háttértámogatást nyújt a 
Külügyminisztérium és valamennyi kormányzati szerv számára, valamint közreműködik a 
magyar külpolitikai szakembergárda kinevelésében. Feladata a nemzetközi kapcsolatok 
kutatása, ápolása, ezen a területen rendezvények, konferenciák szervezése, külföldi és hazai 
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személyiségeknek platform biztosítása, más intézményi partnerekkel és külső szakértőkkel 
való együttműködés, oktatás, kiadványok megjelentetése. 
 
 
5. CÍM: FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatokon tervezett feladatok ellátására a 2010. évi előirányzatok a 
2009. évi zárolások beépítése után igen szűk keretet szabnak, ellenben a jelentősebb 
forrásigényű feladatok ellátása jogszabályi kötelezettségeken, nemzetközi előírásokon 
alapul. 
 
A nemzetközi szervezetekben viselt tagságból fakadó objektív, a KüM költségvetésétől 
független kötelezettségekre a minisztériumnak nincs befolyása. Ezért tárcánk évek óta 
szorgalmazza, hogy ezen tételek a nagyobb átláthatóság érdekében központosítottan 
kerüljenek megtervezésre. A KüM továbbra is vállalja a kifizetések jogosságának szakmai 
igazolását a teljesítéseket megelőzően. 
 
A Külügyminisztérium 2010. évi költségvetése 14 alcímet és ezen belül 18 fejezeti kezelésű 
előirányzatot (jogcímcsoportot) tartalmaz. 
 
08. alcím: Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 
 
A jogcímcsoport támogatása 3,0 millió forint, bevételi előirányzata 2,0 millió forint, kiadási 
előirányzata 5,0 millió forint.  
 
A jogcímcsoport célja egyrészt visszatérítendő anyagi segítség nyújtása az ideiglenesen 
külföldön tartózkodó, önhibájukon kívül arra rászoruló magyar állampolgárok 
hazatéréséhez, másrészt visszafizetés terhe nélkül, a bajba jutott magyar állampolgárok 
azonnali megsegítése érdekében be nem hajtható követelések kiegyenlítésére szolgál (pl. 
baleset esetén történő hazatérés át nem hárítható költségeinek biztosítását fedezi). 
 
Ebből a támogatásból biztosítható a külföldön börtönbe került magyar állampolgárokkal 
való konzuli kapcsolattartáshoz köthető vissza nem térülő költségek anyagi háttere is. 
 
 
09. alcím: Állami protokoll kiadásai 
 

01. jogcímcsoport: Államfői Protokoll 
 

A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 197,2 millió forint. 
 

A jogcímcsoport az államfői protokoll kiadások elkülönítésére szolgál. Az előirányzat 
a Köztársasági Elnöki Hivatallal történt megegyezésnek megfelelően 2009. évtől a 
Külügyminisztérium költségvetésében került megtervezésre. Célja az államfő külföldi 
programjaival, magas rangú fogadásaival, valamint rendezvényekkel kapcsolatos 
kiadások finanszírozása. 

 
02. jogcímcsoport: Kormányfői Protokoll 

 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 197,2 millió forint. 
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Az előirányzat tartalmazza a kormányfő külföldi programjainak és a hazánkba látogató 
magas rangú külföldi delegációk tervezés időszakában ismert várható kiadásainak 
fedezetét, illetve a nemzeti és állami ünnepek, kiemelkedő fontosságú rendezvények 
költségeit. 
 

 
12. alcím: Alapítványok támogatása 
 

09. jogcímcsoport: Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 
 

A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 125,0 millió forint. 
 

Az előirányzat célja hozzájárulás a Magyar Köztársaság demokratikus átalakulása 
során szerzett tapasztalatai feldolgozásának, közzétételének és átadásának, valamint a 
hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatásának és más országok demokratikus 
reformfolyamatainak előmozdítása céljából a Magyar Köztársaság Kormánya által 
létrehozott Demokrácia Központ Közalapítvány működési költségeihez. 

 
 
14. alcím: Civil szervezetek támogatása 
 

01. jogcímcsoport: Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervek 
támogatása 

 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 7,0 millió forint. 

 
A jogcímcsoport célja az atlanti gondolat megismerését célul kitűző nem kormányzati 
szervek működési költségeihez való hozzájárulás. 

 
02. jogcímcsoport: A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem 

kormányzati szervek 
 

A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata 3,0 millió forint. 
 

A jogcímcsoport célja a nemzetközi szervezetek tevékenységét népszerűsítő nem 
kormányzati szervezetek - köztük a Magyar ENSZ társaság - működési költségeihez 
való hozzájárulás. 

 
 
15. alcím: Külügyi kommunikáció 
 
Az alcím támogatási és kiadási előirányzata: 71,0 millió forint. 
 
Az előirányzat hazánk külföldi megítélésének javítását, az egyes külképviseletek által 
külföldön, illetve a Minisztérium által Magyarországon ellátott tájékoztatási tevékenységet, 
valamint a civil társadalom külpolitikai érdekeink érvényesítésébe történő aktívabb 
bevonását, a társadalmi kapcsolatok erősítését és a határon túli magyarok külpolitikai 
támogatásának megvalósítását szolgálja. Ennek keretében hazánk európai integrációs 
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érdekérvényesítésének elősegítésére, az EU integrációból adódó feladatok, célok 
támogatására és tudatosítására, az EU-ról szóló ismeretek lakosság felé való közvetítésére, a 
NATO, EU tagság társadalmi támogatottságának növelésére, valamint hazánk külföldön 
történő népszerűsítésére és az ebben részt vevő média bevonására kerül sor. 
 
 
17. alcím: EU utazási költségtérítések 
 
Az alcím bevételi előirányzata 363,7 millió forint, támogatási előirányzata 0,2 millió forint, 
kiadási előirányzata 363,9 millió forint. 
 
2004. május 1-jétől kezdve az Európai Unió Magyarország számára is megtéríti a tanácsi 
üléseken való részvétellel kapcsolatban felmerült utazási költségek egy részét. Minden tag-
állam évente egy előre rögzített összegre jogosult. A Tanács egycsatornás úton kommunikál 
a tagállamokkal, Magyarországon 2006. második negyedévétől a koordinátor feladatát a 
Külügyminisztérium látja el. A KüM fogadja az uniós költségtérítést, összesíti az érintett 
tárcáktól beérkező elszámolásokat és utalja a költségtérítések összegét. 
 
A támogatás érintett tárcák részére történő továbbításával kapcsolatban felmerülő járulékos 
(bank- és kezelési) költségek fedezetére 0,2 millió forint került betervezésre. 
 
 
22. alcím: Nemzetközi fejlesztési együttműködés, afganisztáni PRT támogatása és 
humanitárius segélyezés 
 
OECD és EU tagságunkból adódóan hazánk politikai kötelessége a hozzájárulás a 
nemzetközi közösség kevésbé fejlett országainak gazdasági-társadalmi felzárkóztatásához, 
illetve politikai krízisek vagy természeti csapások által sújtott népeinek megsegítéséhez, a 
nemzetközi fejlesztési együttműködésben és humanitárius segítségnyújtásban való részvétel 
útján. 
 

01. jogcímcsoport: Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
 

A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 141,0 millió forint. 
 

Magyarország 2003-tól vesz részt a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés keretében 
megvalósuló, hazánk megítélése és nemzetközi szerepvállalása szempontjából kiemelt 
jelentőséggel bíró (segélyezési-, támogatási-) programban. 

 
Az előirányzat célja Magyarország felzárkóztatása az Európai Unió kereteiben vállalt 
nemzetközi fejlesztéspolitikai finanszírozási kötelezettségek szintjére önálló, a magyar 
külpolitikai-, külgazdasági érdekek és célok megvalósítását elősegítő kétoldalú 
fejlesztési együttműködési tevékenység révén a kiemelt NEFE stratégiai 
partnerországokban (Bosznia-Hercegovina, Moldova, Szerbia, Vietnám, Palesztin 
Hatóság) és a kilenc partnerországban, valamint a magyar NEFE végrehajtóinak 
(vállalati szféra, civil szervezetek) támogatása közösségi finanszírozású fejlesztési 
projektek megpályázásánál. 

 
Az Európai Unió tagországai politikai kötelezettségvállalást tettek arra, hogy 2010-ig a 
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tagországok ODA/GNI aránya eléri a 0,51%-ot, az EU átlagában pedig a 0,56%-ot. A 
legutóbb csatlakozott országokkal szemben az elvárás, hogy 2010-re érjék el a 0,17%-
ot.  

 
Folyamatban van a nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius 
segítségnyújtás szabályait egységesen kezelő NEFE-törvény előkészítése, amely 
keretbe foglalhatja és segítheti a prioritások, stratégiák megfogalmazását és érvényre 
jutását. Stratégiai jelentősége van, fő funkciója a NEFE további fejlődésének 
megalapozása, a pénzügyi támogatás és a működés kereteinek meghatározása. 

 
02. jogcímcsoport: Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 

 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 459,0 millió forint. 

 
Az előirányzat célja azonnali, helyszínen biztosított humanitárius és fejlesztési célú 
támogatások nyújtása, elsősorban újjáépítési, munkahely-teremtési és a jogállamiság 
fejlesztését, a mindennapi életkörülmények javítását szolgáló projektek végrehajtása, 
az oktatási intézmények fejlesztése a magyar civil szféra bevonásával és a helyi 
erőforrások igénybe vételével, a nemzeti és tartományi fejlesztési tervekhez 
illeszkedve. 
 
A Külügyminisztérium a Honvédelmi Minisztériummal közösen látja el az 
Afganisztáni PRT (Provincial Reconstruction Team) Kormánybizottság (KB) 
elnökletét. Az előirányzat felhasználásáról a 1110/2009. (VII.22.) kormányhatározat 
alapján a KB dönt. 

 
04. jogcímcsoport: Humanitárius segélyezés 

 
A Külügyi segélyezés bázisán létrejött jogcímcsoport támogatási és kiadási 
előirányzata: 10,0 millió forint. 

 
A keret a természeti katasztrófával, illetve háborús vagy politikai jellegű fegyveres 
konfliktus által sújtott államok, területek rendkívüli helyzetekben történő soron kívüli 
humanitárius jellegű segélyezésének finanszírozására szolgál. 

 
Az eddigi reaktív képességen túl nemzetközileg elfogadott cselekvési cél a katasztrófa 
megelőzés és a rehabilitáció folyamataiban való részvétel. 

 
 
 
36. alcím: EU projektek és programok és Európai Uniós kiadványok 
 

02. jogcímcsoport: EU projektek és programok 
 

A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 13,7 millió forint. 
 

A támogatás célja a magyar lakosság uniós tájékozottságának növelése annak 
érdekében, hogy állampolgáraink a közösség által kínált lehetőségeket jobban 
kihasználhassák (pl. ösztöndíjak, munkalehetőségek, esélyegyenlőség), megismerjék 
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az uniós polgárok jogait és kötelezettségeit, valamint azonosulhassanak saját uniós 
tagságukkal. 

 
03. jogcímcsoport: Európai Uniós kiadványok – Európai Tükör 

 
A jogcímcsoport támogatási és kiadási előirányzata: 40,0 millió forint. 

 
A Külügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal között létrejött megállapodás 
értelmében az Európai Tükör című folyóirat kiadói jogai, szakmai irányítása 2007. 
évtől a Külügyminisztériumhoz került. 

 
Az EU-tájékoztatás hagyományos feladata az uniós kiadványok előállítása és 
vásárlása. Az előirányzat fedezetet nyújt a kiadványok megjelentetésével kapcsolatos 
kiegészítő kiadásokra. 

 
 
37. alcím: Magyar állampolgárok válsághelyzetből történő evakuálása 
 
Az alcím támogatási és kiadási előirányzata 5,0 millió forint. 
 
A világban bekövetkező természeti katasztrófák, háborús cselekmények vagy fegyveres 
összetűzések esetén, Európai Uniós együttműködés keretében elvárás az érintett országban 
tartózkodó magyar, kettős és külföldi állampolgárok életének és testi épségének védelmében 
történő csoportos evakuálás. Az előirányzat tartalmazza a zökkenőmentes végrehajtás, az 
állampolgárok tájékoztatása és a velük való folyamatos kapcsolattartás feltételeinek 
megteremtése érdekében szükséges fejlesztések megvalósításának fedezetét. 
 
A magyar állampolgárok háborús térségből történő csoportos evakuálása a konzuli 
védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 7. §-ában külön nevesített sajátos állami-
kormányzati feladat, melynek végrehajtásában a konzuli szolgálat közreműködik. 
 
 
 
39. alcím: 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 
 

01. jogcímcsoport: Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU 
elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 

 
Magyarország látja el – szoros együttműködésben a megelőző két elnökséget adó 
Spanyolországgal és Belgiummal - 2011. január 1. és június 30. között az Európai Unió 
elnökségi feladatait. Közös cél, hogy a csoportos elnökség kezdetére, 2010. január elsejére 
az elnökségi stáb integrált felkészítése befejeződjön, és a munkatársak teljes értékű 
partnerként kezdhessék meg a csoportos elnökségi program megvalósítását a trió első 
tagjával, Spanyolországgal.     
 

A jogcímcsoport támogatási előirányzata 6.900 millió forint, bevételi előirányzata 
2.100 millió forint, kiadási előirányzata 9.000 millió forint.  

 
40. alcím: Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
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Az alcím támogatási és kiadási előirányzata 25,0 millió forint. 
 
A 2010. évi költségvetési javaslat kidolgozására vonatkozó tervezési körirat értelmében a 
tárca a tavalyihoz hasonlóan a peres eljárásokkal kapcsolatos kiadásokat a „Magán- és 
egyéb jogi személyek kártérítése” fejezeti kezelésű előirányzaton tervezte meg. 
 
 
43. alcím: Külföldi magyar emlékek megőrzése 
 
Az alcím támogatási és kiadási előirányzata: 5,0 millió forint. 
 
Az előirányzat a határainkon túl található magyar emlékek, emlékhelyek létrehozásával, 
megóvásával, helyreállításával kapcsolatos költségek fedezetére került létrehozásra 2007. 
évben. A magyar vonatkozású emlékhelyek kialakítását, ápolását és megőrzését elősegítő és 
egyúttal a magyarságtudat erősítését szolgáló program támogatását, különös tekintettel a 
környező országok területén, tárcánk 2010. évben is folytatni kívánja. 
 
 
45. alcím: Évfordulók, nemzetközi kötelezettségek, rendezvények 
 
Az alcím támogatási és kiadási előirányzata: 5,0 millió forint. 
 
Az alcím keretéből kerülnek biztosításra a neves évfordulókhoz kapcsolódó ünnepségek 
itthon és a külképviseleteken történő megszervezésének fedezete, valamint a kötelező 
jellegű nemzetközi, illetve egyéb hazai szakmai rendezvények lebonyolításának kiadásai. 
 
 
 
 ..........................................................  ........................................................  
 Dr. Oszkó Péter Dr. Balázs Péter 
 pénzügyminiszter külügyminiszter 
 


